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2.2.1. Chính sách quản lý và phát triển hoạt động câu lạc bộ của Đảng và
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hóa thiếu nhi Hải Phòng .................................................................................. 73
3.2.1. Huy động nguồn lực .............................................................................. 74
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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng (trước đây là Nhà văn hóa thiếu nhi
Hải Phòng) được thành lập từ năm 1971. Cho đến nay, sau 47 năm hoạt động
và phát triển, Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng đã trở thành ngôi nhà chung
của biết bao tuổi thơ đất Cảng. Trải qua 47 năm xây dựng và phát triển, Cung
Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng luôn là nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm đẹp của
tuổi thơ Hải Phòng. Cũng từ đây, nhiều thế hệ đội viên, thiếu niên đã được
chắp cánh bay cao bay xa tới khắp mọi miền của Tổ quốc, trở thành những
công dân tốt của Hải Phòng.
Sau nhiều năm phát triển và xây dựng, ngày 12 tháng 5 năm 2015,
Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng đã chính thức đưa vào sử dụng tòa nhà
mới. Là một trong 3 dự án được thành phố đầu tư, cải tạo nâng cấp, hoàn
thiện đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/195513/5/2015), khối Nhà 6 tầng và nhà hát Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng
được hoàn thiện đáp ứng sự mong mỏi của thiếu nhi thành phố trong suốt thời
gian qua về một nơi học tập, sinh hoạt ngoài nhà trường khang trang, hiện đại.
Công trình là điểm nhấn hiện đại trong tổng thể cảnh quan khu vực với khối
nhà trung tâm sáu tầng, hiện đại, cùng với các hạng mục công trình phụ trợ
khác nằm trong khuôn viên 12ha.Việc hoàn thành, đưa công trình vào hoạt
động sẽ góp phần đưa Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng trở thành điểm đến,
đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt, vui chơi giải trí của thiếu niên, nhi
đồng thành phố Cảng. Nhất là trong bối cảnh Hải Phòng đang thiếu các điểm
vui chơi, giải trí cho thiếu nhi hiện nay. Đây cũng là nơi đào tạo, phát hiện,
bồi dưỡng năng khiếu văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, tổ chức các hội
thi, hội thảo, hội diễn cấp trung ương và thành phố. Công trình cũng thể hiện
sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đối với thiếu
nhi, thế hệ tương lai của thành phố, đất nước.
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Là trung tâm hoạt động ngoài nhà trường, Cung Văn hóa thiếu nhi Hải
Phòng tập trung tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt vui chơi, giải trí lành
mạnh, xây dựng các mô hình mẫu về sinh hoạt ngoài nhà trường thông qua
việc tổ chức hoạt động của các đội, nhóm, câu lạc bộ như: đội nghi thức, đội
nghệ thuật măng non, câu lạc bộ biểu diễn, câu lạc bộ Guitar, câu lạc bộ báo
chí… Hàng năm, Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng tổ chức rất nhiều hoạt
động, sự kiện lớn dành riêng cho thiếu nhi như: Kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu
nhi (1/6), rằm Trung thu, Thi thiết kế thời trang, Cuộc thi hát tiếng Anh, Hội
thi Cây đàn tuổi thơ, Hội thi Sơn ca…
Ngày nay, cuộc sống càng ngày càng được nâng cao, những hoạt động
của câu lạc bộ, các thiết chế văn hóa đã thay đổi rất nhiều, đổi mới cả về nội
dung, hình thức tổ chức và hoạt động
Tuy đã đổi mới và có những bước tiến mới nhưng hoạt động của Cung
Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng và hoạt động của các câu lạc bộ ở Cung khác
vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, trên cơ sở nghiên cứu quản lý hoạt
động tại câu lạc bộ trong Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng, từ đó tìm ra
những nguyên nhân hạn chế trong quản lý hoạt động thực tiễn, nhằm đưa ra
những định hướng, những giải pháp mang tính hệ thống, bền vững trong việc
quản lý hoạt động câu lạc bộ trong Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng là một
nhiệm vụ cần thiết để tạo cơ sở khoa học giúp các nhà lãnh đạo, quản lý
hoạch định chính sách và cơ chế quản lý hiệu quả để các hoạt động của câu
lạc bộ trong Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng đi vào chiều sâu, đáp ứng nhu
cầu học tập vui chơi giải trí của đông đảo thiếu nhi trong và ngoài thành
phố. Chính vì lý do đó, công tác quản lý hoạt động câu lạc bộ của Cung Văn
hóa thiếu nhi Hải Phòng cần được khảo sát và đánh giá, nhằm phát huy được
hết thế mạnh cũng như đáp ứng được sự quan tâm đầu tư của thành phố. Với
mục đích tìm hiểu sự vận hành, tổ chức, cũng như công tác quản lý hoạt động
câu lạc bộ của Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng trong những năm đầu thành

3
lập, tác động của những hoạt động câu lạc bộ đối với sự phát triển đời sống
văn hóa của thiếu nhi thành phố, chúng tôi lựa chọn đề tài “Quản lý hoạt
động câu lạc bộ trong Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng” cho luận văn
tốt nghiệp cao học của mình. Việc lựa chọn này như sự tiếp nối cho các công
trình liên quan đến hoạt động câu lạc bộ dành cho thiếu nhi, góp phần tạo sân
chơi lành mạnh cho thế hệ trẻ trong bối cảnh hiện nay.
2. Lịch sử nghiên cứu
Sự hình thành và phát triển của các Câu lạc bộ ở Việt Nam bắt đầu từ
thời kỳ đất nước đang trong chế độ bao cấp. Trong thời kỳ này, mục đích tổ
chức sinh hoạt các Câu lạc bộ bị chi phối bởi bối cảnh chính trị, kinh tế, văn
hóa và xã hội cụ thể. Lúc bấy giờ, vấn đề xã hội hóa các hoạt động văn hóa,
kinh tế trong văn hóa... ít được coi trọng. Vì vậy, chỉ có một vài nghiên cứu
mang tính lý luận chung về hoạt động của các Câu lạc bộ. Kể từ những năm
cuối của thế kỷ XX, khi nền kinh tế bao cấp chuyển sang cơ chế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa, đã có rất nhiều nghiên cứu về hoạt động quản lý
văn hóa phát triển theo nhu cầu của xã hội
Trong lĩnh vực quản lý, tổ chức hoạt động câu lạc bộ đã có một số công
trình nghiên cứu cả về lý luận cũng như thực tiễn có thể kể đến là:
* Thứ nhất, nhóm các công trình nghiên cứu về khía cạnh kinh tế của
văn hóa và xã hội hóa hoạt động văn hóa:
Đây là nhóm các công trình có những đóng góp nhất định đối với
nghiên cứu về hoạt động của các Câu lạc bộ. Đáng lưu ý trong nhóm này có
các công trình như Văn hóa trong chiến lược phát triển của Việt Nam, do
Đinh Xuân Dũng chủ biên (xuất bản năm 2016), đi sâu nghiên cứu về văn hóa
trong chiến lược phát triển của đất nước. Với cách tiếp cận chú trọng tính tổng
hợp, hệ thống, kết hợp, đặt văn hóa trong các quan hệ đa chiều, cuốn sách
nghiên cứu văn hóa với tư cách là hệ giá trị mối quan hệ biện chứng giữa văn
hóa với kinh tế, xã hội cùng những thành tựu và chỉ ra những yếu kém trong
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quá trình thực hiện chính sách văn hóa. Cuốn sách là một tài liệu tốt với
những kiến thức sâu sắc toàn diện, cách nhìn đúng đắn khoa học, vừa tổng
quát vừa cụ thể về chiến lược phát triển lâu dài của đất nước nói chung, cũng
như xác định bối cảnh cho hoạt động của các Câu lạc bộ nói riêng.
Quản lý văn hóa Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế,
do Phan Hồng Giang và Bùi Hoài Sơn đồng chủ biên (xuất bản năm 2014), là
một công trình nghiên cứu toàn diện về quản lý văn hóa trong bối cảnh hiện
nay. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, nhiều vấn đề đặt ra trong quản lý văn
hóa như mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa trong phát triển bền vững, vai
trò của văn hóa trong chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội của
đất nước. Mục tiêu của quản lý văn hóa ở nước ta là nhằm xây dựng và phát
triển nền văn hóa mang đậm tính chất nhân văn, dân tộc và hiện đại.Vai trò
của quản lý văn hóa trong tiến trình đổi mới của đất nước. Nội dung cuốn
sách gồm 4 chương - giới thiệu những quan điểm chung về quản lý văn hóa
trong bối cảnh công cuộc đổi mới đang được đẩy mạnh toàn diện ở nước ta và
hội nhập quốc tế. Giới thiệu kinh nghiệm quản lý văn hóa ở một số quốc gia
trên thế giới, đánh giá thực trạng quản lý văn hóa ở Việt Nam từ khi bắt đầu
tiến trình đổi mới cùng những đề xuất định hướng và nâng cao hiệu quả quản
lý văn hóa trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế.
Trong công cuộc đổi mới hiện nay, đặc biệt là trong điều kiện kinh tế
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vai trò to lớn của văn hóa với tư cách
là nền tảng tinh thần của xã hội đã được khẳng định trong Phát triển văn hóa
với tư cách là nền tảng tinh thần của xã hội của Trần Thị Minh (xuất bản năm
2017), để giữ gìn và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống, thẩm mỹ, nghệ
thuật của dân tộc, tác giả đã cung cấp thêm cơ sở lý luận và thực tiễn về phát
triển văn hóa và sự vận dụng của Đảng trong điều kiện kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa. Cuốn sách tập trung nghiên cứu, làm rõ nội dung
phát triển văn hóa với tư cách nền tảng tinh thần của xã hội, khẳng định tính
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đúng đắn trong việc phát triển văn hóa của Đảng. Phân tích thực trạng cũng
như những vấn đề đặt ra, phương hướng và giải pháp trong việc phát triển văn
hóa. Một công trình đáng lưu ý khác là Mấy vấn đề xây dựng đời sống văn
hóa ở cơ sở hiện nay của tác giả Nguyễn Văn Hy (xuất bản năm 1998), tác giả
nêu một số vấn đề trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở là nhiệm vụ
quan trọng của việc xây dựng nền văn hóa mới. Các đơn vị cơ sở giữ vai trò
nền tảng quan trọng trong cơ cấu một nền kinh tế. Xây dựng đời sống văn hóa
ở cơ sở là thực hiện nhiệm vụ đưa văn hóa thâm nhập vào cuộc sống, làm cho
văn hóa ngày càng trở thành yếu tố khăng khít của đời sống xã hội và mọi
hoạt động của nhân dân, thành một lực lượng sản xuất quan trọng. Bên cạnh
đó, cũng chính là nhằm đáp ứng nhu cầu văn hóa ngày càng cao của nhân dân,
nâng cao mức sống văn hóa tinh thần của con người song song với việc nâng
cao mức sống vật chất.Vì vậy, ngành văn hóa coi việc xây dựng đời sống văn
hóa ở cơ sở là một nhiệm vụ cơ bản cấp bách phát triển cao về số lượng và
chất lượng. Những phân tích của tác giả có ý nghĩa trong việc xác định mục
đích hoạt động của các Câu lạc bộ trong thời gian tới.
Công trình tiêu biểu tiếp theo là của tác giả Lê Như Hoa về Xã hội hóa
hoạt động văn hóa (xuất bản năm 1996), theo tác giả: xã hội hóa là một khái
niệm để chỉ một quá trình phổ quát và nhân lên trên diện rộng từ cái vốn ban
đầu. Theo ý nghĩa đó, xã hội hóa các hoạt động văn hóa là quá trình chuyển
những giá trị tinh thần kết tinh dưới dạng các loại hình văn hóa, nghệ thuật
thành tài sản chung của xã hội. Đó là một quá trình khó khăn, lâu dài cần phải
huy động mọi nguồn lực của xã hội. Tác giả đề cập đến vấn đề kinh doanh
trong văn hóa cùng xã hội hóa các hoạt động văn hóa, bởi tính đa chủ thể của
quá trình xã hội hóa và xã hội hóa đặc thù với định hướng cao nhất là các giá
trị văn hóa và nó chịu sự tác động chi phối bởi các điều kiện và hoàn cảnh
kinh tế, chính trị, xã hội. Xây dựng chính sách văn hóa với nhiều ý nghĩa cao
đẹp, phù hợp với nền văn minh trí tuệ ảnh hưởng đến toàn cầu. Tác giả cũng
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đề cập đến vấn đề cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực cho phát triển
văn hóa cùng với chính sách hợp tác văn hóa quốc tế, giao lưu văn hóa với
nước ngoài, tiếp thu những tinh hoa của nhân loại, làm giàu thêm nền văn hóa
dân tộc. Đây là những gợi ý cho việc tổ chức hoạt động của các Câu lạc bộ ở
Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng.
Marketing văn hóa nghệ thuật, do tác giả Nguyễn Thị Lan Thanh chủ
biên (xuất bản năm 2014), nghiên cứu chuyên sâu về marketing trong lĩnh vực
văn hóa nghệ thuật. Tác giả đi sâu vào phân tích nội dung làm kinh tế trong
văn hóa nhất thiết phải có marketing. Cũng như marketing ở nhiều lĩnh vực
kinh doanh khác trong đời sống xã hội, marketing về văn hóa nghệ thuật sẽ
giúp cho lĩnh vực này phát triển với những ý tưởng sáng tạo mới hỗ trợ cho
hoạt động văn hóa nghệ thuật ở tầm cao mới. Trong xã hội hiện đại,
marketing có vai trò quan trọng và phần không thể thiếu trong việc tổ chức
các hoạt động văn hóa nghệ thuật mang tính chất thời đại.
* Thứ hai, nhóm các công trình nghiên cứu về Câu lạc bộ:
Đây là những công trình nghiên cứu có đóng góp trực tiếp vào nội dung
luận văn. Công trình tiêu biểu đầu tiên là Nhà văn hóa mấy vấn đề lý luận về
xây dựng và hoạt động do Trần Độ cùng nhóm tác giả Hoàng Vinh, Đào Lâm
Tùng, Lê Như Hoa, Lê Đình Nhân thực hiện (xuất bản năm 2016), nhóm tác
giả đã đưa ra những kinh nghiệm trong việc xây dựng và phát triển hoạt động
văn hóa, nơi lưu giữ giá trị tinh thần của con người. Nhà văn hóa với nhu cầu
văn hóa của nhiều tầng lớp nhân dân và là mối quan tâm sâu sắc của nhiều
cấp. Từ kinh nghiệm thực tế xác định và thống nhất những nhận thức lý luận
về hoạt động văn hóa với ý nghĩa, tính chất, chức năng của Nhà văn hóa, của
các dạng văn hóa khác nhau. Những yêu cầu có tính nguyên tắc về tổ chức và
hoạt động về xây dựng Nhà văn hóa. Những quan niệm và nhiệm vụ cụ thể về
vấn đề quản lý văn hóa. Định hướng cho các Nhà văn hóa hoạt động phát
triển sự nghiệp đúng hướng. Với 7 chương, các tác giả đã đưa ra các nội dung
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và chứng minh: Nhà văn hóa một đòi hỏi tất yếu của sự nghiệp xây dựng nền
văn hóa mới.
Hoạt động nghiệp vụ trong nhà văn hóa của nhóm tác giả Nguyễn Duy
Lợi, Phạm Phúc Minh, Ngọc Minh Châu, Bùi Quốc Bảo, Trịnh Minh Ngọc,
Đinh Thọ, Trương Thìn, Huy Thăng, Nguyễn Văn Hy (năm 2013), đã nghiên
cứu từ thực tiễn để đưa ra các lý luận về hoạt động trong các đơn vị hoạt động
văn hóa. Từ hoạt động biên soạn kịch bản, âm nhạc, nhảy múa, sân khấu, tổ
chức các Câu lạc bộ sở thích cho đến xây dựng một kịch bản sân khấu cụ thể
và nhấn mạnh công tác quản lý Nhà văn hóa, Câu lạc bộ. Cùng với hướng
nghiên cứu này, Bùi Tiến Quý, trong luận án tiến sĩ của mình về Vận dụng
tổng hợp các phương pháp quản lý để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt
động Nhà văn hóa đã đi sâu vào phân tích những hoạt động văn hóa nghệ
thuật từ việc khảo sát chính hoạt động văn hóa nghệ thuật tại Nhà văn hóa
Lao động thành phố Hồ Chí Minh từ những năm 1990. Với 3 chương tác giả
đi sâu phân tích lịch sử ra đời và phát triển của Nhà văn hóa- Câu lạc bộ. Tác
giả cho rằng Nhà văn hóa là một thiết chế văn hóa, giáo dục có mục đích cao
nhất là góp phần giáo dục xây dựng con người phát triển toàn diện. Bằng hoạt
động đa dạng và phong phú hệ thống các Nhà văn hóa đóng vai trò quan trọng
trong cuộc cách mạng tư tưởng và văn hóa. Ở chương 2, tác giả vận dụng
tổng hợp các phương pháp quản lý trong hoạt động Nhà văn hóa và quản lý
các mục tiêu của hoạt động trong Nhà văn hóa đồng thời hệ thống hóa các
phương pháp quản lý. Những quyết định chỉ thị, qui định, nghị quyết... đi vào
đời sống Nhà văn hóa, giúp người quản lý điều hành tốt hoạt động theo các
chức năng xã hội và nguyên tắc hoạt động của Nhà văn hóa. Phương pháp
giáo dục từ việc tiếp nhận để nâng cao trình độ nghiệp vụ trong Nhà văn hóa,
từ đó người quản lý tác động đến đời sống tinh thần của công chúng bằng
phương pháp giáo dục nghiệp vụ của Nhà văn hóa, Câu lạc bộ. Phương pháp
giáo dục trong Nhà văn hóa đòi hỏi có thời gian, liên tục và sáng tạo. Các
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phương pháp tâm lý xã hội có ưu thế riêng là tác động một cách đa dạng tới
tâm lý các nhóm xã hội, các nhóm tự giác nhận thức. Cũng như các phương
pháp khác phương pháp tâm lý xã hội cũng có những hạn chế nhất định.
Các phương pháp kinh tế là cách thức tác động một cách gián tiếp của
chủ thể lên đối tượng quản lý thông qua các lợi ích và đòn bẩy kinh tế làm
cho đối tượng hoạt động có hiệu quả hơn mà không cần có sự tác động
thường xuyên về mặt hành chánh. Cuối cùng, tác giả vận dụng tổng hợp các
phương pháp quản lý. Vận dụng tổng hợp các phương pháp quản lý không chỉ
áp dụng với cán bộ quản lý văn hóa mà đặc biệt với lực lượng cộng tác viên
từ Câu lạc bộ. Một đơn vị hoạt động văn hóa mạnh là đơn vị có đội ngũ cộng
tác viên mạnh. Họ là chuyên gia của từng lĩnh vực, có uy tín trước công
chúng, có vai trò làm tăng thêm sức sống cho Nhà văn hóa và nâng chất hoạt
động văn hóa nghệ thuật bằng lực lượng này. Trong Chương 3, tác giả nhấn
mạnh: Các phương pháp quản lý đều hướng vào mục đích là con người. Bản
chất của con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội. Cuộc sống không
ngừng vận động và đối tượng quản lý cũng vận động không ngừng. Quản lý là
quá trình động, luôn có những thay đổi, đổi mới, để dần hoàn thiện hoạt động
văn hóa của đơn vị.
Ở nước ngoài, có những công trình nghiên cứu gắn các chính sách văn
hóa với vấn đề kinh tế, marketing trong hoạt động văn hóa nghệ thuật, hay
nghiên cứu về hoạt động của các câu lạc bộ. Một số công trình đáng lưu ý như
Creative Industries: Contracts Between Art and Commerce (Các ngành công
nghiệp sáng tạo: mối quan hệ giữa nghệ thuật và thương mại) của Richard E.
Caves, The Public Life of the Arts in America (Đời sống công cộng của nghệ
thuật ở Mỹ) của Joni M. Cherbo và Margaret J. Wyszomirski, hay The
Economics of Cultural Policy (Kinh tế học của chính sách văn hóa) của
Throsby David…
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Như vậy, hoạt động Câu lạc bộ có ý nghĩa đối với đời sống của mỗi cá
nhân và toàn xã hội. Vì vậy, từ trước đến nay đã có nhiều học giả, các nhà
quản lý văn hóa, nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đã nghiên cứu nội
dung này. Trong thực tiễn, có nhiều tài liệu, công trình nghiên cứu về công
tác quản lý văn hóa nói chung và quản lý văn hóa nghệ thuật. Trong đó, có
việc xây dựng hệ thống Câu lạc bộ nhằm duy trì hoạt động văn hóa văn nghệ
trong quần chúng nhân dân. Những công trình nghiên cứu sâu này đã giúp cho
việc nâng cao những hiểu biết và nhận thức sâu hơn về lĩnh vực quản lý văn
hóa. Tuy nhiên, chưa có công trình nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề quản lý
hoạt động Câu lạc bộ, đặc biệt là vấn đề tổ chức hoạt động Câu lạc bộ trên
phương diện nguồn nhân lực từ cộng tác viên và làm kinh tế trong văn hóa
của Câu lạc bộ.
Như vậy, đề tài “Quản lý hoạt động câu lạc bộ tại Cung Văn hóa
thiếu nhi Hải Phòng” sẽ đi sâu vào việc phân tích thực tế và những giải pháp
nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả công tác quản lý
cùng cách thức tổ chức thành công hoạt động Câu lạc bộ trong lĩnh vực quản
lý văn hóa nghệ thuật hiện nay.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng, luận văn nhằm mục đích đề
xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động của các Câu
lạc bộ tại Cung văn hoá thiếu nhi Hải Phòng.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu lý luận về hoạt động Câu lạc bộ trên cơ sở áp dụng vào
một số hoạt động tiêu biểu của Cung văn hóa thiếu nhi Hải Phòng
- Đánh giá thực trạng, xác định những ưu điểm, hạn chế và nguyên
nhân trong công tác tổ chức và quản lý hoạt động Câu lạc bộ trong bối cảnh
hiện nay.
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4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Luận văn nghiên cứu công tác quản lý hoạt động các câu lạc bộ tại
Cung văn hóa thiếu nhi Hải Phòng
4.2. Phạm vi nghiên cứu
+ Không gian: Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng
+ Thời gian: Từ năm 2012 đến nay (2018).
+ Nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu công tác quản lý hoạt động
các câu lạc bộ tại Cung văn hóa thiếu nhi Hải Phòng trên cơ sở: 1. Chủ thể
quản lý; 2. Chính sách quản lý; 3. Hoạt động quản lý (xây dựng qui chế, quản
lý và phát triển thành viên câu lạc bộ, quản lý và huy động nguồn lực, kiểm
tra giám sát).
5. Phương pháp nghiên cứu
Để thực hiện luận văn, tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu
chính sau đây:
- Phương pháp tổng quan tài liệu: tổng quan các công trình nghiên cứu,
văn bản qui phạm pháp luật, các báo cáo hàng năm, báo cáo hoạt động của
các Câu lạc bộ và các văn bản có liên quan khác đến đề tài nghiên cứu.
- Phương pháp khảo sát thực địa: Tìm hiểu các hoạt động câu lạc bộ
đang diễn ra tại Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng…
- Phương pháp tổng hợp, phân tích: căn cứ vào lý thuyết đã xác lập ở
chương 1, luận văn phân tích những yếu tố tác động cũng như xu hướng phát
triển của những hoạt động câu lạc bộ tại Cung văn hóa thiếu nhi để đưa ra
những giải pháp có căn cứ.
- Phương pháp phỏng vấn, lấy ý kiến từ cán bộ quản lý, người dân có
con em trực tiếp tham gia các hoạt động câu lạc bộ tại Cung Văn hóa thiếu nhi
Hải Phòng.
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- Phương pháp so sánh, đối chiếu hoạt động của các nhà văn hóa thiếu
nhi các quận, huyện trong thành phố và các cung văn hóa thiếu nhi các thành
phố trong cả nước tiêu biểu như Cung văn hóa thiếu nhi Hà Nội.
6. Những đóng góp của luận văn
- Luận văn sẽ hệ thống hóa về mặt lý luận trong việc quản lý đối với
hoạt động văn hóa văn nghệ, khẳng định vị trí của hoạt động Câu lạc bộ
trong đời sống xã hội.
- Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và khảo nghiệm thực tế, tác giả đề
xuất những định hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt
của các Câu lạc bộ tại Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng.
- Qua những khảo sát thực tế, kết quả của luận văn sẽ góp phần nâng
cao hiệu quả quản lý trong hoạt động câu lạc bộ tại Cung Văn hóa thiếu nhi
Hải Phòng.
7. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, nội dung
của luận văn gồm 3 chương:
Chương 1: Những vấn đề chung về hoạt động Câu lạc bộ tại Cung văn
hoá thiếu nhi Hải Phòng.
Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động câu lạc bộ tại Cung văn hóa
thiếu nhi Hải Phòng
Chương 3: Phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt
động câu lạc bộ tại Cung văn hóa thiếu nhi Hải Phòng
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Chương 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ
TẠI CUNG VĂN HOÁ THIẾU NHI HẢI PHÒNG
1.1. Cơ sở lý luận
Tính đến thời điểm hiện tại, trên thế giới nói chung và nước ta nói riêng
đã có nhiều nhà nghiên cứu đã có về chức năng xã hội và hệ phương pháp
hoạt động của Nhà văn hóa và các Câu lạc bộ. Để nghiên cứu và ứng dụng
các phương pháp tổ chức và quản lý hoạt động Câu lạc bộ nhằm nâng cao
chất lượng và hiệu quả hoạt động Nhà văn hóa - Câu lạc bộ, thì điều cần thiết
nhất là phải có những cơ sở lý luận và những chủ trương chính sách, đường
lối của Đảng và Nhà nước để vận dụng tốt vào thực tiễn hoạt động.
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản
Việt Nam luôn xác định văn hóa là một mặt trận quan trọng. Từ Đề cương
văn hóa Việt Nam năm 1943 đến Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp
hành trung ương khóa VIII (năm 1998) hay gần đây hơn là Nghị quyết hội
nghị lần thứ chín, Ban chấp hành Trung ương khóa XI (năm 2014), quan
điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về văn hóa luôn được bổ sung, phát
triển và hoàn thiện để phù hợp và hiệu quả nhất với mỗi bước phát triển của
cách mạng Việt Nam. Vì vậy, việc đi sâu nghiên cứu về quản lý hoạt động
văn hóa trong phát triển đất nước nói chung, nghiên cứu hoàn thiện hoạt động
của các Đội, Nhóm, Câu lạc bộ cụ thể nói riêng là việc làm rất cần thiết, góp
phần vào việc quán triệt sâu sắc và đưa các tư tưởng, quan điểm về văn hóa
của Đảng vào cuộc sống như Cương lĩnh xây dựng đất nước (bổ sung, phát
triển năm 2011) đã định hướng “làm cho văn hóa gắn kết chặt chẽ và thấm
sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, sức
mạnh nội sinh quan trọng của phát triển” [3, tr.67].
Trong quá trình nghiên cứu có một số khái niệm cần phải được hiểu rõ
một cách chính xác và phù hợp với nội dung nghiên cứu đề tài.
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1.1.1. Một số khái niệm liên quan
1.1.1.1. Quản lý và Quản lý văn hóa:
 Quản lý:
Theo Đại Từ điển tiếng Việt, khái niệm "quản lý" được hiểu là:
+ Tổ chức, điều khiển hoạt động của một số đơn vị, một cơ quan
+ Trông coi, giữ gìn và theo dõi việc gì [51, tr.1363].
Có thể xem quản lý là hoạt động đặc biệt, là yếu tố không thể thiếu
được trong đời sống xã hội, gắn liền với quá trình phát triển. Quản lý cũng là
đối tượng nghiên cứu của khoa học liên ngành. Trong khoa học tự nhiên, quản
lý được định nghĩa như sau: quản lý là sự điều khiển, định hướng, chỉ đạo một
hệ thống hay một quá trình và căn cứ vào những quy luật, định luật hay nguyên
tắc, luật tương ứng để cho hệ thống hay quá trình ấy vận động theo ý muốn của
người quản lý, nhằm đạt được mục đích đã định trước [30, tr.52].
Dưới góc độ tiếp cận quản lý theo việc thực hiện những mục tiêu đề ra
thì: Quản lý là một hoạt động thiết yếu, nó đảm bảo sự phối hợp những nỗ lực
cá nhân nhằm đạt được các mục đích của nhóm. Mục tiêu của các nhà quản lý
là nhằm hình thành một môi trường mà trong đó con người có thể đạt được
các mục đích của nhóm với thời gian, tiền bạc, vật chất và sự bất mãn cá nhân
ít nhất. Với tư cách thực hành thì cách quản lý là một nghệ thuật, còn kiến
thức có tố chức về quản lý là một khoa học [34, tr.33].
Vậy có thể hiểu quản lý là sự điều khiển chiến thuật, là quá trình đi
từ chỗ nắm được, nắm đúng cái hiện có, thấy được, thấy đúng cái cần có.
Biết tìm mọi biện pháp khả thi và tối ưu đưa ra từ cái nhìn hiện thực lên
cái cần có.
Quản lý trong xã hội chính là quản lý con người, ở đây chủ thể và
khách thể quản lý là con người. Vì vậy trong quản lý xã hội nói chung và
quản lý văn hóa nói riêng, phải quản lý trên nguyên tắc tôn trọng, định hướng
tạo điều kiện cho các cá nhân phát triển.
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 Quản lý văn hóa:
Có thể hiểu quản lý về văn hóa là hoạt động của bộ máy nhà nước trong
lĩnh vực hành pháp nhằm giữ gìn, xây dựng và phát triển nền văn hóa nước
nhà. Hoạt động văn hóa là một dạng hoạt động xã hội quan trọng, tất yếu phải
có sự quản lý của nhà nước, bao gồm: quản lý đối với văn hóa nghệ thuật, với
văn hóa - xã hội, với di sản văn hóa [7, tr.392].
Những hoạt động văn hóa giúp con người lấy lại tinh thần sau ngày làm
việc căng thẳng, các hoạt động ngoại khóa, những sân chơi bổ ích, những
buổi thi văn nghệ, các hội diễn…Những yếu tố cấu thành nên văn hóa gồm:
vật chất và tinh thần đều do con người sáng tạo ra trong quá trình phát triển
lịch sử, lưu lại dấu ấn từng thời đại, của từng quốc gia. Chính vì có các hoạt
động văn hóa làm phong phú đời sống vật chất, tinh thần của con người, qua
đó duy trì, phát huy và tôn vinh cái đẹp, những giá trị nghệ thuật, đạo đức lối
sống của con người. Hoạt động văn hóa theo chiều hướng tích cực còn ngăn
chặn, hạn chế, bài trừ các tệ nạn xã hội ngoài ra nó còn là vũ khí sắc bén về tư
tưởng văn hóa tuyên truyền các đường lối, chủ trương chính sách của Đảng,
Pháp luật của Nhà nước tới nhân dân.
Trên lĩnh vực văn hóa các cuộc đấu tranh bao giờ cũng thể hiện tập
trung nhất là về chính trị tư tưởng và kinh tế. Do đó, quản lý trên lĩnh vực văn
hóa là tất yếu và mang tính khách quan. Hoạt động văn hóa không những là
một hoạt động sáng tạo mang tính tư tưởng, mà còn là hoạt động kinh tế, nên
quản lý văn hóa là hoạt động xã hội mang tính đặc thù.
1.1.1.2. Quản lý thiết chế văn hóa:
Trong Đại từ điển tiếng Việt của tác giả Nguyễn Như Ý quan niệm:
“Thiết chế” như “thể chế” là: “lập nên” hay “tạo dựng nên”. Khái niệm này
chỉ toàn bộ hệ thống tổ chức và hệ thống giám sát mọi hoạt động của xã hội
[51, tr. 538].
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Thiết chế là những tụ điểm, là một trung tâm, hay một cơ quan; tổ chức
các hoạt động có mục đích tuyên truyền giáo dục về một tư tưởng, lĩnh vực nào
đó phục vụ công tác chính trị tư tưởng hay nghiên cứu khoa học kỹ thuật - lịch
sử văn hóa nghệ thuật, được tổ chức theo những quy chế, nội quy nhất định,
được thể chế hóa pháp luật do nhà nước ban hành, được xã hội công nhận và
tuân thủ, có mục đích, yêu cầu và những chức năng riêng được xã hội quy định.
Nhờ các thiết chế mà các quan hệ xã hội kết hợp lại với nhau, đảm bảo
cho các cộng đồng hoạt động nhịp nhàng.
Về mặt tổ chức, thiết chế xã hội là hệ thống các cơ quan quyền lực, các
đại diện cho cộng đồng, đảm bảo những hoạt động đáp ứng những nhu cầu
khác nhau của cộng đồng và cá nhân.
Ngoài việc giám sát của các hệ thống tổ chức, còn có hệ thống giám sát
không mang những hình thức có tổ chức. Đó là phong tục, tập quán, dư luận,
luôn luôn đánh giá và điều chỉnh hành vi của các thành viên trong cộng đồng
xã hội. Đồng thời các thiết chế xã hội đều có nhiệm vụ: đáp ứng các loại nhu
cầu khác nhau của cộng đồng và của các thành viên, điều chỉnh hoạt động của
các bộ phận trong cộng đồng và của các thành viên, kết hợp hài hoà các bộ
phận, đảm bảo sự ổn định của cộng đồng.
Thiết chế văn hóa là chỉnh thể văn hóa hội tụ đầy đủ các yếu tố: cơ sở
vật chất, bộ máy tổ chức, hệ thống biện pháp hoạt động và kinh phí hoạt động
cho thiết chế đó. Thiết chế nhà văn hóa bao gồm: ngôi nhà, bộ máy tổ chức,
nhân sự, quy chế hoạt động, nguồn kinh phí; chỉ riêng ngôi nhà hoặc công
trình văn hóa chưa đủ để gọi là thiết chế văn hóa
Thiết chế văn hóa là một tổ chức xã hội ra đời nhằm nhằm đáp ứng nhu
cầu văn hóa tinh thần của con người; gồm một số thành tố cơ bản có liên kết
với nhau chặt chẽ.
Một thiết chế văn hóa cần có 4 yếu tố sau: Có bộ máy nhân sự được tổ
chức chặt chẽ; Có cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ hoạt động; Có luật,
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lệ để vận hành; Có những hoạt động cụ thể, thường xuyên và có công chúng
tham gia sáng tạo, hưởng thụ văn hóa [36, tr.28].
Để hiểu rộng ra thì Thiết chế văn hóa gồm:
Thiết chế quản lý văn hóa; Thiết chế hoạt động văn hóa phục vụ
cộng đồng; Thiết chế hội đoàn văn hóa.
Thiết chế quản lý văn hóa là các tổ chức văn hóa nằm trong hệ
thống cơ quan định hướng (Đảng) và cơ quan quản lý ở 4 cấp:
Trung ương, tỉnh, huyện, xã. Được gọi là thiết chế quản lý văn hóa
khi tổ chức văn hóa ấy đáp ứng các yêu cầu: Có tổ chức nhân sự; Có
cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động; Có hoạt động thường xuyên
tác động đến đối tượng quản lý [38, tr.62].
Thời đại nào, chế độ nào cũng cần đến những thiết chế văn hoá để
truyền tải văn hoá chính thống của nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân, đồng
thời tổ chức những hoạt động văn hoá phù hợp với yêu cầu tư tưởng, với
chuẩn mực đạo đức, lối sống, nếp sống của chế độ, thời đại đó. Như vậy trong
thực tiễn có cả thiết chế văn hoá truyền thống và thiết chế văn hoá mới.
1.1.1.3. Khái niệm Câu lạc bộ:
Có rất nhiều định nghĩa về câu lạc bộ như: Câu lạc bộ là danh từ của
tiếng nước ngoài, ta dùng dần thành quen, đây là một cụm từ muốn nói về một
tổ chức được thành lập theo sự tự nguyện của mỗi người có chung một mục
đích từ một mục đích này mà đề ra chương trình hoạt động của mình sao cho
phù hợp với khả năng và thời gian rỗi của các thành viên và khi hoạt động câu
lạc bộ, nhóm, đội lớn mạnh, số hội viên đông thì lại có thể chia ra các nhóm
nhỏ hơn để đáp ứng được nhu cầu và sở thích riêng biệt hơn. Hoặc là Câu lạc
bộ vừa là một loại hình tổ chức, vừa là một phương thức hoạt động, là một bộ
phận quan trọng trong 1 tổ chức, nhằm hỗ trợ giải quyết những vấn đề phức
tạp, quan trọng trong học tập, lao động và cuộc sống hàng ngày, đáp ứng
những nhu cầu chính đáng của các thành viên.
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Ban đầu, các Câu lạc bộ hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện của
những người cùng sở thích, niềm đam mê. Trong quá trình hoạt động các
thành viên trong nhóm sẽ phân chia nhiệm vụ, mục đích, điều lệ hoạt động
chung cũng như quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia câu lạc bộ. Trong mỗi
một câu lạc bộ đều phải có những thành viên đứng đầu, phụ trách quản lý
giám sát mọi hoạt động. Tùy theo thời điểm và hoàn cành mà câu lạc bộ sẽ có
nội dung, hình thức hoạt động khác nhau.
Theo đó, có thể thấy được định nghĩa về câu lạc bộ rất rộng và đa dạng,
tuy nhiên theo khuôn khổ của luận văn này, xin được dùng một khái niệm về
câu lạc bộ duy nhất như sau: Câu lạc bộ dùng để chỉ một tập hợp quần chúng
có chung đặc điểm về sở thích, nhu cầu và tổ chức sinh hoạt nhằm thỏa mãn
những nhu cầu và sở thích đó với nội dung sinh hoạt liên quan ở nhiều lĩnh
vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, chính trị xã hội,… Thành viên Câu
lạc bộ có nhiều nghề nghiệp và lứa tuổi cũng khác nhau, hoạt động trên
nguyên tắc tự nguyện. Có thành lập tổ chức và mục đích hoạt động rõ ràng
nhằm đem lại những lợi ích thiết thực cho tất cả hội viên và cho xã hội.
Câu lạc bộ thực chất là một thiết chế văn hóa rất sinh động, vì nó được
thành lập bởi một nhóm người có cùng sở thích, nhu cầu và không phân biệt
về lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp. Vì thế mỗi câu lạc bộ có thể tổ chức sinh
hoạt giữa các hội viên với nhau ở bất kỳ địa điểm nào và thời gian cần thiết,
nên một thiết chế như vậy không nhất thiết phải xây dựng một cái nhà, một
phòng lớn, ta có thể dựa vào phòng họp, nhà riêng, một lớp học, một hội
trường, thậm chí một góc sân cỏ, góc chơi ở công viên hoặc ở một căn phòng
của hội viên nào đó để tổ chức sinh hoạt. Nói như vậy không có nghĩa là câu
lạc bộ phải "du cư" nơi nào có điều kiện thì vẫn dựng một ngôi nhà để sinh
hoạt, vui chơi giải trí riêng biệt ở nơi trung tâm, thuận tiện giao lưu.
Thực tế cho thấy, hiện nay từ câu lạc bộ được dùng rất phổ biến trong
đời sống xã hội. Mỗi một lĩnh vực đều có nhiều hình thức hoạt động câu lạc
bộ như câu lạc bộ sở thích, câu lạc bộ chuyên ngành và câu lạc bộ xã hội,….
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1.1.1.4. Khái niệm tổ chức hoạt động câu lạc bộ
Một Câu lạc bộ có hoạt động tốt hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố,
trong đó hai yếu tố cơ bản là nội dung hoạt động và phương thức tổ chức hoạt động.
Mỗi một câu lạc bộ tùy vào tính chất sẽ có những nội dung hoạt động
khác nhau. Nội dung hoạt động được coi là xương sống của một câu lạc bộ.
Câu lạc bộ có hoạt động theo đúng hướng hay không cần phải có nội dung
hoạt động phù hợp, sát thực với đối tượng và đặc điểm kinh tế, chính trị, xã
hội ở địa phương, cơ quan đoàn thể nào đó. Tuy nhiên, các nội dung hoạt
động của Câu lạc bộ không nên dập khuôn, thu hẹp trong không gian, thời
gian, phạm vi hoặc đối tượng nhất định mà cần được mở rộng, nâng cấp, cập
nhật bổ sung kịp thời, liên tục, tránh nhàm chán.
Về cách thức tổ chức hoạt động của Câu lạc bộ, để thu hút số lượng hội
viên tham gia Câu lạc bộ, giúp cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến
thức trong Câu lạc bộ có hiệu quả thì phương thức tổ chức sinh hoạt của Câu
lạc bộ cần đa dạng, phong phú và hấp dẫn. Câu lạc bộ thường tập trung tổ
chức sinh hoạt theo các phương thức sau:
Tổ chức các buổi nói chuyện, tọa đàm chuyên đề.
Tổ chức hoạt động thi tìm hiểu pháp luật, hái hoa dân chủ, giải đáp
pháp luật, thi sáng tác các tác phẩm văn hoá, văn nghệ có nội dung liên quan.
Xây dựng các tiểu phẩm văn hoá, văn nghệ… có nội dung tuyên truyền
và nghệ thuật biểu diễn.
Cung cấp thông tin, tư liệu phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương;
Tổ chức các buổi giao lưu với các loại hình Câu lạc bộ khác, các cơ
quan, ban, ngành, đoàn thể tại đơn vị, địa phương.
Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm: Việc xây dựng kế hoạch hoạt
động hàng năm của Câu lạc bộ đảm bảo tính liên tục về tiến độ hoạt động
cũng như những nội dung, cách thức tổ chức hoạt động của Câu lạc bộ.
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Cử cán bộ phụ trách, theo dõi hoạt động của Câu lạc bộ: Cần chọn
người nhiệt tình, năng động, tâm huyết, có năng lực tổ chức, đặc biệt là người
am hiểu các vấn đề xã hội để đưa vào Ban chủ nhiệm hoặc làm tư vấn cho
Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ.
Xây dựng lực lượng cộng tác viên: Lực lượng này chủ yếu gồm các báo
cáo viên và tuyên truyền viên, tình nguyện tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ để phổ
biến, tuyên truyền, và giải đáp thắc mắc về các nội dung, lĩnh vực liên quan.
Thường xuyên đổi mới các phương thức sinh hoạt để thu hút các hội
viên tham gia: Thực tiễn hoạt động của các Câu lạc bộ thời gian qua cho thấy,
việc đổi mới cách thức sinh hoạt góp phần không nhỏ trong việc duy trì hoạt
động và ngày càng thu hút đông đảo hội viên tham gia của các Câu lạc bộ.
1.1.2. Nội dung hoạt động câu lạc bộ Cung văn hóa thiếu nhi
Công tác quản lý giữ vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa, luôn
thu hút đông đảo quần chúng tham gia, duy trì và định hướng các hoạt động
của câu lạc bộ một cách khoa học và hiệu quả. Công tác quản lý phải được
tiến hành trên tinh thần dân chủ, xã hội hóa vận dụng tư tưởng mỹ học Mác Lê-nin; tư tưởng Hồ Chí Minh [31, tr.192].
Công tác quản lý các hoạt động văn hóa tại Câu lạc bộ thông qua các hoạt
động: Hoạt động tuyên truyền cổ động; hoạt động nhà văn hóa, CLB; hoạt động
thể dục thể thao; hoạt động thư viện; hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ
sở... Ngoài ra, công tác quản lý hoạt động Nhà văn hóa còn nhằm nâng cao chất
lượng hoạt động và phục vụ nhân dân. Bám sát vào chức năng, nhiệm vụ của
hoạt động Nhà văn hóa để đi sâu vào thực tiễn, nhằm thu hút đông đảo quần
chúng nhân dân, góp phần đa dạng hóa các loại hình hoạt động văn hóa làm đời
sống tinh thần của người dân phong phú hơn. Các hoạt động Nhà văn hóa còn có
vai trò quan trọng trong việc xây dựng còn người mới, thời đại mới. Giúp mọi
người ý thức được những giá trị truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, uống
nước nhớ nguồn. Hoàn thành tốt trách nhiệm của một công dân, định hướng cho

20
cá nhân hoàn hiện trên tất cả mọi Phương diện về trí thức và thể chất. Những giá
trị mang nền tảng ấy là cơ sở để phát triển tính nhân văn và xây dựng nền văn
hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Đó là những nhân tố quan trọng để đảm bảo sự ổn
định và phát triển bền vững của xã hội.
Người làm quản lý văn hóa phải là người có năng lực quản lý tổ chức các
hoạt động văn hóa thông tin cơ sở. Hiểu biết và nắm vũng về chuyên môn,
chuyên ngành. Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức điều khiển, quản lý các
chương trình văn hóa quần chúng nhân dân. Tăng cường công tác Thông tin
tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, vận động đi đôi với với áp dụng các biện
pháp xử lý hành chính và kinh tế các hoạt động của câu lạc bộ, đặc biệt là trong
lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa và quảng cáo. Việc ban hành và thực thi
quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật đã góp phần làm
cho các loại hình nghệ thuật phát triển đa dạng về nội dung và hình thức, đạt
được hiệu quả cao, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân.
Thực hiện tốt vai trò quản lý các hoạt động tại Câu lạc bộ, điều này giúp
giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp thông qua việc thúc đẩy
phong trào văn hoá, văn nghệ phát triển sâu rộng trong quần chúng nhân dân.
Những hoạt động của Câu lạc bộ là đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí,
Câu lạc bộ còn mang lại lợi ích rất lớn. Câu lạc bộ thực sự là cơ quan giáo dục
ngoài nhà trường, sự giáo dục tự nguyện, sự giáo dục về nhân cách.
Những hội thi về “Dân số kế hoạch hóa gia đình”, “Học sinh thanh
lịch”… đều nhằm giáo dục mang tính cộng đồng, trách nhiệm đối với xã hội,
giáo dục thẩm mỹ cho mọi người.
Các hoạt động sáng tạo, vui chơi, giải trí thu hút đông đảo quần chúng
nhân dân đến tham gia góp phần giảm thiểu các tệ nạn xã hội, phát triển nhiều
hạt nhân cho phong trào văn nghệ quần chúng. Ngoài ra còn tuyên truyền
đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước góp phần là nền tảng tinh thần
vững chắc cho sự phát triển của đất nước. Những hoạt động của Câu lạc bộ
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làm cho cuộc sống thêm phong phú hơn, giúp con người giải tỏa căng thẳng
sau những giờ học trên lớp; mặt khác còn làm phát triển tri thức Thông qua
những hoạt động sáng tạo không chuyên, những hoạt động vui chơi giải trí,
thưởng thức văn nghệ; thúc đẩy còn người tìm tòi khám phá không ngừng học
hỏi, trau dồi kiến thức. Câu lạc bộ làm phong phú về mặt tâm hồn, phẩm chất
cũng như đạo đức công dân, giúp phát huy hết sở trường tài năng, góp phần
định hướng dư luận xã hội.
1.2. Tổng quan về các câu lạc bộ tại Cung văn hóa thiếu nhi Hải Phòng

1.2.1. Lị ch sưư phát triêưn các câu laưc bôư taưi Cung vă n
hoá thiêưu nhi Haưi Phòng
Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng là thiết chế văn hóa và vui chơi giải
trí nên trong suốt quá trình hoạt động Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng đã
trở thành nơi giao lưu, hội ngộ đầy chất nhân văn của các em thiếu nhi thành
phố Hải Phòng. Cung văn hóa từ khi hình thành và phát triển đến ngày nay
luôn nằm trong hệ thống các Cung văn hóa, nhà văn hóa thuộc Thành đoàn
Hải Phòng trực tiếp quản lý. Với diện tích 46.000m2 đây là một quần thể hài
hòa giữa quảng trường, Nhà hát, Khu vui chơi, thảm cỏ… Cung văn hóa có
104 phòng lớn nhỏ, một hội trường lớn hơn 600 chỗ ngồi, hội trường nhỏ là
200 chỗ, các phòng chức năng còn lại dung để tập luyện văn hóa thể thao và
sinh hoạt các câu lạc bộ.
Ngay từ khi ra đời việc quan tâm đầu tiên của ban giám đốc là tổ chức
nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động như thế nào để thu hút được
đông đảo các em thiếu nhi đến Cung văn hóa vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị
của tổ chức công đoàn giao phó: Cung văn hóa là trung tâm sinh hoạt văn hóa
của thiếu nhi thành phố Cảng và làm sao khai thác được khả năng cơ sở vật
chất kỹ thuật của Cung văn hóa để hoạt động lấy thu bù chi.
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Một trong số những mô hình hoạt động có kết quả đầu tiên thu hút
được đông đảo thiếu nhi đến tham gia đó là việc tổ chức mô hình các câu lạc
bộ. Từ quan điểm đó mà trong 46 năm hoạt động Cung Văn hóa thiếu nhi Hải
Phòng đã có trên 30 câu lạc bộ, đó đều là các câu lạc bộ xuất hiện từ thời kỳ
đầu và đến nay đã khẳng định được vai trò của mình trong cơ chế thị trường
và đang trong đà vươn xa cùng xu thế thời đại.
Điểm nổi bật trong các nội dung hoạt động của Cung Văn hóa thiếu nhi
Hải Phòng trong những năm qua:
Nội dung giáo dục văn học nghệ thuật cho các em thiếu nhi được cụ thể
bằng việc tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ: đội nghi thức, đoàn nghệ thuật măng
non, câu lạc bộ biểu diễn, câu lạc bộ Guitar, câu lạc bộ MC, đây là các câu lạc
bộ hoạt động có hiệu quả và thường xuyên của Cung văn hóa. Nội dung giáo
dục văn hóa nghệ thuật còn được thể hiện sâu sắc trong các buổi sinh hoạt các
câu lạc bộ bạn đọc, câu lạc bộ những người chơi tem, câu lạc bộ nghệ thuật…
Nội dung giáo dục thể chất kết hợp với nghệ thuật được đưa vào tương
đối sớm ở Cung văn hóa ngay từ những năm 1971 mà hình thức thể hiện là
câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ, câu lạc bộ Aerobic, đây là loại hình được du
nhập từ châu âu đầu tiên là Nga qua chương trình ORBITA3. Trong các loại
hình văn hóa Đông - Tây thì đây là loại hình được áp dụng có hiệu quả và
sớm thích nghi với môi trường hoạt động của các em thiếu nhi
Cung văn hóa thiếu nhi là đơn vị văn hóa có thu không được cấp quỹ tiền
lương và kinh phí hoạt động, gần 50 năm qua Cung Văn hóa thiếu nhi Hải
Phòng đã thực hiện có hiệu quả chiến lược “Lấy kinh tế để phát triển văn hóa’’.
Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng đã thực sự là cơ quan văn hóa có
thu và thực hiện thu chi cân đối hàng năm và duy trì hoạt động của các câu lạc
bộ, các lớp học bằng chính nguồn thu của các hội viên đóng góp
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Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng luôn động viên khai thác mọi
nguồn lực để tạo nguồn thu ổn định thực hiện tốt các nhiệm vụ nghệ thuật của
thành phố Hải Phòng giao cho, không ngừng cải thiện đời sống cán bộ công
nhân viên, bảo quản và giữ gìn các Công trình, đóng góp nghĩa vụ với nhà nước.
Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Cung Văn hóa thiếu nhi
Hải Phòng đã đạt được những thành tựu cụ thể là: được nhà nước trao tặng
Huân chương Lao động hạng 3 năm 1997, Huân chương Lao động hạng 2
năm 2001 và có thể khẳng định được rằng, đằng sau những thành tựu đó là do
sự nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ công nhân viên chức cũng như hội viên
của cung trong suốt những năm qua.
Những chặng đường phía trước còn vất vả và còn nhiều thăng trầm
song Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng đang tự tin bước vào hành trình ngày
một phát triển của mình, trải qua gần 50 năm qua Cung Văn hóa thiếu nhi Hải
Phòng vẫn luôn phát huy truyền thống là đơn vị dẫn đầu trong nhiều phong
trào, lao động hăng say nhiệt tình và ngày một trưởng thành đi lên vững chắc.
Đội ngũ cán bộ công nhân viên lao động ngày càng thể hiện tốt vai trò và
trình độ chuyên môn của mình nên làm việc hăng say hơn, chuyên nghiệp
hơn, dày dạn kinh nghiệm hơn và vì thế ngày càng đạt được nhiều thành tích
nổi bật.
Cung văn hóa ngày nay, phát triển hoạt động của các câu lạc bộ phong
phú hơn, đa dạng hơn, công trình được giữ gìn, bảo vệ và tôn tạo khang trang,
bề thế, hiện đại hơn và vì thế mà nơi đây luôn là địa chỉ tin cậy, hấp dẫn đông
đảo quần chúng nhân dân lao động đến hội họp, sinh hoạt, luyện tập và vui
chơi giải trí.
Như vậy có thể khẳng định rằng, Cung văn hóa thiếu nhi thành phố Hải
Phòng luôn luôn xứng đáng là biểu tượng cho bông hoa nhỏ của các em thiếu
nhi, là điểm hẹn, điểm hội ngộ văn hóa của thế hệ măng non thành phố Hải
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phòng với các câu lạc bộ hoạt động đa dạng, hiệu quả đang mang lại nhiều lợi
ích về tinh thần cho toàn thể hội viên giúp họ có kiến thức về văn hóa, nghệ
thuật, được học hỏi và trao đổi những kinh nghiệm sống tốt hơn.
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1.2.2. Các loại hình câu lạc bộ tại Cung văn hóa thiếu nhi Hải Phòng
Thế mạnh cơ bản của Cung văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng là
tổ chức xây dựng hệ thống các câu lạc bộ thuộc các loại hình văn hóa nghệ
thuật, thể dục thể thao, văn hóa xã hội và nghề nghiệp thu hút hơn 1000 hội
viên sinh hoạt thường xuyên, các câu lạc bộ văn hóa có chế độ sinh hoạt nề
nếp, có kế hoạch sinh hoạt trong từng tháng, quý, năm với các hoạt động
phong phú, đa dạng.
Ngoài việc thu hút hội viên tham gia đông đảo hơn Cung Văn hóa thiếu
nhi Hải Phòng còn chú trọng đến công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng
dưỡng cán bộ đạt thành tích cao trong quá trình lao động, rèn luyện.
Hệ thống câu lạc bộ gồm hơn 30 câu lạc bộ, các câu lạc bộ thuộc loại
hình thể dục thể thao gồm có:
Câu lạc bộ

STT

Giáo viên phụ trách

1

Kèn nghi thức đội

Hoàng Ngọc Anh

2

Múa

Đinh Thúy Hậu

3

Múa

Nông Thị Thu Hiền

4

Ca

Phạm Bích Thủy

5

Ca

Nguyễn Ngọc Anh

6

Dẫn chương trình

Nguyễn Như Anh

7

Dẫn chương trình

Trung tâm Iliving

8

Aerobic

Đặng Ngọc Châu

9

Aerobic

Nguyễn Phương Thanh

10

Dancesport

Vi Mạnh Cường

11

Dancesport

Vũ Thị Thu Hà

12

Dancesport

Vũ Xuân Trường

13

Organ

Nguyễn Thị Nhung

14

Organ

Phạm Quốc Việt

26
Câu lạc bộ

STT

Giáo viên phụ trách

15

Organ

Lưu Minh Hường

16

Organ

Bùi Thị Thu

17

Organ

Vũ Thị Thu

18

Organ

Ngô Thị Ngọc Hòa

19

Mỹ thuật

Nguyễn Đức Cảnh

20

Mỹ thuật

Phạm Thị Thu Thủy

21

Mỹ thuật

Nguyễn Thị Huyền

22

Cờ vua

Nguyễn Bá Hùng

23

Cờ vua

Nguyễn Thị Hạnh

24

Karate

Nguyễn Toàn Thắng

25

Thiếu lâm

Nguyễn Xuân Dũng

26

Vovinam

Đỗ Hữu Tân

27

Taekwondo

Nguyễn Thành Trung

28

Bóng bàn

Vũ Thị Hà

29

Judo

Trần Thị Yến

30

Bóng rổ

Nguyễn Thị Tuyên
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Bóng rổ

Nguyễn Trung Phương

Tiểu kết
Như vậy, trong chương 1, chúng tôi đã trình bày về những khái niệm cơ
bản về hoạt động Câu lạc bộ, các chức năng cơ bản, vai trò của hoạt động Câu lạc
bộ trong hoạt động văn hóa nghệ thuật ở các Trung tâm văn hóa - Nhà văn hóa.
Trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, hoạt động Câu lạc bộ với sự
tham gia của nhiều thành phần trí thức, học sinh, sinh viên đến công chức,
viên chức, người dân lao động đã tập hợp được đông đảo những người cùng
sở thích trong sinh hoạt Câu lạc bộ trong xã hội. Vì vậy hoạt động này luôn có
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những vấn đề cần được phát triển và quan tâm không ngừng tại Thành phố
Hải Phòng một thành phố năng động, có nhiều hoạt động khá đa dạng về Câu
lạc bộ.
Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng có bề dầy lịch sử, là địa điểm tin
cậy cho nhiều hoạt động của thiếu nhi Hải Phòng. Là một đơn vị hoạt động
văn hóa - thể thao, Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng với số lượng nhiều Câu
lạc bộ cũng khá đa dạng về loại hình hoạt động này. Cũng như các thiết chế
văn hóa khác, Cung văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng là nơi đáp ứng
đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc tổ chức và quản lý hoạt
động Câu lạc bộ tại đây.
Cung văn hóa thiếu nhi Thành phố Hải Phòng trong việc tổ chức và xây
dựng hoạt động Câu lạc bộ đã có sự chú trọng về nội dung và hình thức. Tạo
sự phong phú đa dạng của hoạt động Câu lạc bộ trong nhiều thời điểm khác
nhau. Nó là nơi để người đến tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ được tiếp nhận
không gian văn hóa giáo dục và hoàn thiện hơn nhân cách. Các Câu lạc bộ
cũng đã góp phần rất lớn cho hoạt động mang tính chiến lược lâu dài tại Cung
Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng trong việc thu hút các nguồn lực xã hội. Tăng
cường thực hiện nhiều chương trình phục vụ cho các em thiếu nhi.
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Chương 2
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ
TẠI CUNG VĂN HÓA THIẾU NHI HẢI PHÒNG
2.1. Chủ thể quản lý hoạt động câu lạc bộ tại Cung văn hóa thiếu nhi Hải Phòng
2.1.1. Cung văn hóa thiếu nhi Hải Phòng
Tính đến cuối năm 2017, Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng có 35 cán
bộ, công nhân viên (33 biên chế và 2 hợp đồng lao động, trong đó có 70 % có
trình độ đại học, còn lại là trình độ cao đẳng và trung cấp). Trong đó gồm: 01
giám đốc, 02 phó giám đốc được phân chia trách nhiệm theo những lĩnh vực
chuyên môn. Về cơ cấu tổ chức phòng ban của Cung Văn hóa thiếu nhi Hải
Phòng, có 4 phòng chức năng gồm: Cung văn hoá thiếu nhi Hải Phòng có 4
phòng khoa chức năng bao gồm: Phòng hành chính tổng hợp, phòng quản trị
dịch vụ, khoa hoạt động phương pháp, khoa đào tạo. Trong đó phòng hành
chính tổng hợp có 6 người; có 1 trưởng phòng và 1 phó phòng; Phòng quản trị
dịch vụ có 15 người. Trong đó có 1 trưởng phòng, 1 đội trưởng bảo vệ, 1 tổ
trưởng tạp vụ; Khoa hoạt động phương pháp có 6 người: 1 trưởng khoa, 1 phó
khoa; Khoa đào tạo có 14 người và 30 cộng tác viên. Trong đó có 1 trưởng
khoa và 2 phó khoa. Các Câu lạc bộ thuộc khoa đào tạo quản lý.
THÀNH ĐOÀN HẢI PHÒNG

BAN GIÁM ĐỐC
CUNG VĂN HÓA THIẾU NHI

PHÒNG
HÀNH CHÍNH
- TỔNG HƠP

PHÒNG
QUẢN TRỊ DỊCH VỤ

KHOA
HOẠT ĐỘNG PHƯƠNG PHÁP

KHOA
ĐÀO TẠO

Mô hình tổ chức Cung văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng

29
2.1.2. Mô hình quản lý các câu lạc bộ
Các câu lạc bộ được cấu trúc gồm có người quản lý (giám đốc) và người
phụ trách (là cán bộ của Cung phụ trách từng lĩnh vực). Mô hình này giúp cho
việc quản lý hoạt động câu lạc bộ phù hợp với cơ cấu, tổ chức chung của Cung,
vừa bảo đảm hoạt động thống nhất từ trên xuống dưới, vừa bảo đảm cho sự phù
hợp về nội dung chuyên môn của từng câu lạc bộ. Cụ thể như sau:
1. Đạo diễn, NSUT Lê Như Hải - Giám đốc
2. Thầy Nguyễn Đức Cảnh - CLB vẽ (80 học viên)
3. Cô Nguyễn Như Anh - CLB MC, Kỹ năng sống (40 học viên)
4. Cô Nguyễn Ngọc Ánh - CLB Múa (3 lớp, 60 học viên)
5. Thầy Phạm Xuân Hải - CLB Guitar (30 học viên)
6. Thầy Nguyễn Mạnh Thắng - CLB Karate (50 học viên)
7. Cô Nguyễn Thị Huệ - CLB Piano (60 học viên)
8. Thầy Nguyễn Xuân Trí - CLB Hợp xướng thiếu nhi (80 học viên)
9. Thầy Nguyễn Văn Tuân - CLB Bóng đá thiếu nhi (20 học viên)
10. Thầy Hoàng Hải Dương - CLB Nhiếp ảnh, quay phim
2.2. Chính sách quản lý hoạt động câu lạc bộ tại Cung văn hóa thiếu nhi
Hải Phòng
2.2.1. Chính sách quản lý và phát triển hoạt động câu lạc bộ của Đảng và
Nhà nước
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 (Ban chấp hành Trung ương khóa VIII)
về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân
tộc và gần đây là Nghị quyết hội nghị lần thứ chín (Ban chấp hành Trung
ương khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp
ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước là những văn kiện mang tính đường
lối, chủ trương, chính sách của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, mà còn thể hiện
tư duy lý luận văn hóa một cách toàn diện và sâu sắc trong giai đoạn cách
mạng mới. Thực tiễn xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam Văn kiện
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đặc biệt chú trọng các nhiệm vụ, giải pháp gắn kết giáo dục, đào tạo và khoa
học công nghệ với phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất
lượng cao, phục vụ hiệu quả quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại
hoá, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, thực hiện 3 đột phá
chiến lược. Việc xây dựng, phát triển văn hoá con người Việt Nam, Văn kiện
lựa chọn, định hướng 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó nhấn mạnh và
đặt lên hàng đầu là nhiệm vụ xây dựng con người. Quản lý các câu lạc bộ, xét
từ quan điểm của các Nghị quyết này, chính là một trong những giải pháp xây
dựng, phát triển văn hóa, con người từ những thiết chế văn hóa căn bản - các
câu lạc bộ.
Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 (Ban hành kèm theo Quyết
định số 581/QĐ-TTg ngày 06/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ): Xây dựng,
hoàn thiện, củng cố hệ thống thiết chế văn hóa từ Trung ương đến địa phương
chú trọng đổi mới nội dung hoạt động của hệ thống Nhà văn hóa, Trung tâm
văn hóa, phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài
chính, các Bộ, ngành lên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương tổ chức thực hiện triển khai thực hiện Chiến lược phát triển
văn hóa đến năm 2020; xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch văn hóa 5
năm và hàng năm phù hợp với Chiến lược phát triển văn hóa và kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực
hiện và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ; tổ chức sơ kết việc thực hiện
Chiến lược này vào năm 2015 và tổng kết vào đầu năm 2021. Các Bộ ban
ngành có liên quan đều phải tạo điều kiện thực hiện cùng. Tiếp theo là Nghị
định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ Quy định
quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy,
biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định này quy
định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ
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máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập (gọi tắt là
đơn vị sự nghiệp) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập.
Đơn vị có dự toán độc lập, có con dấu và tài khoản riêng, tổ chức bộ máy kế
toán theo quy định của Luật kế toán. Quy định quyền tự chịu trách nhiệm về
thực hiện tổ chức bộ máy biên chế.
Quyết định số 2164/QĐ-TTg, ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế
Văn hóa Thông tin cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030. Phê
duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở
giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Quy hoạch)
với những nội dung: đối tượng Quy hoạch; Quan điểm Quy hoạch; Mục tiêu của
Quy hoạch; Nội dung của Quy hoạch; Giải pháp thực hiện. Thông tư 03/2009/
TT-BVHTT&DL ngày 28/8/2009, của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm
Văn hóa tỉnh. Thông tư nói đến phạm vi và đối tượng áp dụng; Chức năng,
nhiệm vụ và định mức, kinh phí và nội dung hoạt động của Đội tuyên truyền
lưu động. Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội Vụ về
hướng dẫn thực hiện Nghị định số: 41/2010/NĐ-CP ngày 8/5/2012 của Chính
phủ về quy định vị trí làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Phương pháp
xác định vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, đề
án việc làm; điều khoản thi hành. Và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày
14/2/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự
nghiệp công lập. Nghị định này quy định các nguyên tắc, quy định chung về
cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực trong đó có
văn hóa, thể thao và du lịch. Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công là các
quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ,
tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính của đơn vị sự nghiệp công.
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Những văn bản chỉ đạo của Đảng và định hướng của Nhà nước là
những cơ sở pháp lý, là kim chỉ nam cho phát triển văn hóa, các hoạt động
văn hóa theo đúng tinh thần, định hướng để phát triển nền văn hóa Việt Nam
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Bộ trưởng Bộ VHTT&DL đã ban hành các
Thông tư quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của hệ thống thiết
chế văn hoá từ cấp tỉnh cho đến tận thôn, xóm, bản làng, cụ thể là: Thiết chế
văn hoá cấp tỉnh thực hiện theo Thông tư số 03/2009/TT - BVHTTDL ngày
28/8/2009 của VHTT&DL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Trung tâm Văn hoá tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Tiếp đến, thiết chế Văn hoá - Thể thao cấp huyện thực hiện theo Thông tư số
01/2010/TT-BVHTTDL ngày 26/02/2010 của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL ban
hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong
lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch quận, huyện, thị xã thành phố trực thuộc
tỉnh; Thông tư số 11/2010/TTBVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ trưởng Bộ
VHTT&DL Quy định tiêu chí của Trung tâm Văn hoá -Thể thao và Du lịch
quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Tại cơ sở, thiết chế Văn hoá Thể thao cấp xã thực hiện theo Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày
22/12/2010 của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Quy định mẫu về tổ chức hoạt
động và tiêu chí của Trung tâm Văn hoá - Thể thao cấp xã. Thiết chế Văn hoá
- thể thao thôn, làng, ấp, bản thực hiện theo Thông tư số 06/2011/TTBVHTTDL ngày 06/8/2011 của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Quy định mẫu về
tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hoá - Khu thể thao thôn. Như vậy,
với đường lối, chủ trương nhất quán, đúng đắn của Đảng, Nhà nước và Bộ
VHTT&DL về văn hóa trong giai đoạn hiện nay, nhằm xây dựng nền văn hóa
Việt Nam là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực
thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, phát huy các giá trị truyền thống, tạo sự
vững chắc trong quá trình hội nhập và phát triển bền vững của đất nước. Theo
đó, để đảm bảo cho lĩnh vực văn hóa phát triển đúng hướng đã đặt ra cho
công tác quản lý nhà nước về văn hóa những yêu cầu mới, nhằm giải quyết
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những vấn đề bức xúc về văn hóa nảy sinh trong hoạt động thực tiễn, đáp ứng
yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng của Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp
hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng
giao lưu, hợp tác quốc tế về văn hóa với các nước trên toàn thế giới. Hệ thống
các văn bản này là cơ sở pháp lý định hướng cho hoạt động của các nhà văn
hóa nói chung, các câu lạc bộ ở các nhà văn hóa nói riêng.
2.2.2. Chính sách quản lý và phát triển hoạt động câu lạc bộ của thành phố
Hải Phòng và Cung văn hóa thiếu nhi Hải Phòng
Cung văn hoá thiếu nhi Hải Phòng là đơn vị trực thuộc Thành đoàn Hải
Phòng và chịu sự quản lý về chuyên môn, các kế hoạch đào tạo, công tác đội
và phong trào thiếu nhi. Về công tác cán bộ: Từ Phó giám đốc trở xuống do
Thành đoàn bổ nhiệm. Riêng Giám đốc do Chủ tịch UBND bổ nhiệm. Ngoài
ra Cung văn hoá thiếu nhi Hải Phòng chịu sự chỉ đạo của Thành đoàn Hải
Phòng bằng kế hoạch năm.
Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng với vai trò và nhiệm vụ phục vụ và
chăm lo đời sống tinh thần cho các cháu thiếu nhi trong thành phố. Hoạt động
Câu lạc bộ tại đây cũng đã có những tác động đáng kể và góp phần vào phong
trào văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao của thành phố. Có khá nhiều hoạt
động văn hóa của các Câu lạc bộ tiêu biểu tại Cung Văn hóa thiếu nhi Hải
Phòng có tác động đến hoạt động văn hóa nghệ thuật thành phố.
Hệ thống Câu lạc bộ tại Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng hoạt động
tích cực đã đáp ứng được yêu cầu về việc củng cố và phát huy khả năng sáng
tạo trong sinh hoạt chuyên môn của từng Câu lạc bộ. Câu lạc bộ thực sự là lực
lượng nòng cốt cho các chương trình lễ hội lớn, các chương trình biểu diễn
sân khấu ngoài trời, chương trình văn nghệ từ thiện phục vụ khu chế xuất và
khu công nghiệp, vùng sâu vùng xa và các trung tâm xã hội đạt hiệu quả, đáp
ứng được yêu cầu về chuyên môn và phục vụ chính trị của đơn vị.
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Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng đã đầu tư toàn diện sức người và
sức của cho hoạt động này. Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng cũng đã
thường xuyên thực hiện chương trình củng cố và nâng cao chất lượng Câu lạc
bộ. Đến nay hầu hết các Câu lạc bộ đạt tiêu chuẩn vững mạnh. Trong thời
gian vừa qua, nhiều Câu lạc bộ mới ra đời được quần chúng yêu thích, đáp
ứng nhu cầu tạo thêm sân chơi cho các em như: Câu lạc bộ Yoga, CLB Tiếng
Nhật, CLB Hợp xướng thiếu nhi…
Năm 2017, tổng cộng đã có trên 40 Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa nghệ
thuật và thể dục thể thao tại Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng. Hầu hết Câu
lạc bộ văn hóa nghệ thuật làm nòng cốt trong phong trào văn nghệ quần
chúng, trong các hội thi, hội diễn của thành phố và toàn quốc. Lực lượng vận
động viên của các Câu lạc bộ thể dục thể thao cũng đã gặt hái nhiều thành
công trong các giải của thành phố, toàn quốc và quốc tế.
Trong khuôn khổ và giới hạn của đề tài xin được giới thiệu một số hoạt
động của câu lạc bộ tiêu biểu tại Cung văn hóa có ảnh hưởng sức lan tỏa và
tác động đến hoạt động văn hóa nghệ thuật tại thành phố Hải Phòng.
- Hoạt động phục vụ chính trị:
Phục vụ các hoạt động chính trị của Quốc tế, quốc gia, và thành phố tổ
chức ở Cung văn hóa.
Phục vụ hàng trăm hội nghị, hội thảo, triển lãm, hội chợ của các ngành,
các cấp với tinh thần phục vụ nhiệt tình, chu đáo, được khách hàng khen ngợi.
Hàng năm tổ chức hơn 100 hoạt động văn hóa, thể dục thể thao chào
mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của dân tộc.
- Hoạt động hướng dẫn phong trào dưới cơ sở:
Cung văn hóa thiếu nhi thường xuyên cử cán bộ nghiệp vụ làm công
tác phát triển phong trào, hướng dẫn nghiệp vụ câu lạc bộ, phương pháp tổ
chức câu lạc bộ, dàn dựng các chương trình văn hóa thể thao cho cơ sở.
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Cán bộ nghiệp vụ trực tiếp hướng dẫn các bộ môn quốc tế vũ, võ thuật, thể
dục thẩm mĩ, đào tạo người mẫu, phổ biến các ca khúc truyền thống tại cơ sở.
- Hoạt động nhân đạo và từ thiện:
Phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Cổn (Vĩnh Bảo),
nuôi 2 cháu mồ côi cha mẹ ở phường Lạch Tray.
Thường xuyên cử cán bộ tham gia công tác giảng dạy, tổ chức hoạt
động từ thiện tại các làng trẻ mồ côi.
Trong những năm vừa qua phong trào văn hóa, văn nghệ của thành phố
Hải Phòng đã có bước phát triển mạnh mẽ, tạo sân chơi tinh thần lành mạnh
cho cộng đồng, đa dạng hóa các hình thức tổ chức, đáp ứng nhu cầu hưởng
thụ văn hóa, văn nghệ, sáng tạo của quần chúng nhân dân. Phong trào văn
nghệ phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu là có sự tham gia tích cực từ những
người có niềm say mê, yêu thích ca hát từ các CLB, tổ, đội văn nghệ. Vì thế,
mỗi tiết mục văn nghệ thiếu nhi luôn đậm chất quê hương, trong sáng và chân
thật. Đây là những tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân qua những
lời ca tiếng hát, hình tượng các nhân vật trong những vở diễn mang tính chất
tuyên truyền của đội văn nghệ, thúc đẩy việc khai thác và kế thừa phát triển
vốn văn hóa truyền thống của dân tộc. Là điểm sáng trong phong trào văn
nghệ quần chúng ở thành phố Hải Phòng, Cung văn hóa thiếu nhi đã cùng với
các thiết chế văn hóa của thành phố đã được khai thác sử dụng và đi vào hoạt
động có hiệu quả, cụ thể là: Trong những ngày lễ, tết và phục vụ các nhiệm
vụ chính trị trên địa bàn, Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng đã kết hợp với
các đơn vị trực thuộc của Sở VHTT&DL thành phố Hải Phòng như Trung
tâm thông tin - triển lãm, Trung tâm Phát hành phim - chiếu bóng, cũng như
các đơn vị biểu diễn nghệ thuật (Nhà hát Chèo, đoàn Cải lương) tổ chức biểu
diễn các chương trình văn nghệ phục vụ quần chúng nhân dân; kết hợp với
các ban ngành, đoàn thể, UBND các phường tổ chức nhiều buổi biểu diễn
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ngoài trời phục vụ các ngày lễ lớn và nhiệm vụ chính trị; tổ chức chương trình
văn nghệ Mừng Đảng - Mừng Xuân; kỷ niệm ngày sinh nhật Bác; ngày Giải
phóng miền Nam thống nhất đất nước; kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ
27/7; Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; ngày Giải phóng Thủ đô
10/10; ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12… tạo được phong
trào sâu rộng từ thành phố đến quận huyện các xã phường với chất lượng
ngày càng được nâng cao, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia
góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa ở cơ sở của nhân dân. Ngoài ra
hàng năm, Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng kết hợp với Phòng Nghiệp vụ
văn hóa - Sở Văn hoá và Thể thao, Trung tâm TDTT tổ chức tập huấn cho các
Nhà văn hóa cơ sở phát động, tổ chức những cuộc thi, hội diễn như “Giai điệu
bạn bè”, “tiếng hát vàng anh”, “thể dục nhịp điệu”, “Dân vũ - văn nghệ hè”
cho các em học sinh trong dịp nghỉ hè và tổ chức “Đêm hội trăng rằm” vào
dịp trung thu hàng năm hoặc tổ chức những sân chơi bổ ích cho các em học
sinh như “ Rung chuông vàng”, phát huy tinh thần tự học và đọc sách với
chương trình “Tủ sách của em”. Hàng năm, cứ vào các dịp hè, Cung Văn hóa
thiếu nhi Hải Phòng mở thêm những lớp học ngoại khóa như: thanh nhạc,
múa, vẽ, võ, đàn ghita, erobic, yoga… cho toàn nhân dân trong thành phố có
nhu cầu tham gia, khuyến khích các tổ dân phố tổ chức luyện tập văn nghệ
cho hoạt động trại hè. Các cán bộ nghiệp vụ của cung thiếu nhi là nòng cốt
hướng dẫn cho cán bộ văn hóa quận/huyện, phường/xã tổ chức hoạt động hè
tại các nhà sinh hoạt, điểm vui chơi thu hút các em vào các hoạt động lành
mạnh, bổ ích tại cộng đồng dân cư… Việc mở các lớp năng khiếu nghệ thuật
trong dịp hè của Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng hứa hẹn sẽ tạo sân chơi
lành mạnh cho đông đảo thanh, thiếu nhi. Qua đó, phát hiện nhân tố mới để
bồi dưỡng trở thành hạt nhân phong trào cho hoạt động văn nghệ ở các nhà
trường, địa phương. Thông qua các buổi biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị,
các hội diễn… các tổ, đội, CLB văn nghệ quần chúng ở các địa phương đã
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khơi dậy lòng tự hào dân tộc, về Đảng, Bác Hồ, bồi đắp tình làng, nghĩa xóm,
hướng tới mục tiêu xây dựng quê hương giàu đẹp. Có thể nói, những hoạt
động thường xuyên này của Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng trong những
năm qua đáp ứng được công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự
kiện chính trị trong năm thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, góp
phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa ở cơ sở, được Sở Văn hoá và Thể thao
thành phố Hải Phòng đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu về phong
trào trên địa bàn Thành phố. Cung văn hóa thiếu nhi cũng thường xuyên tổ
chức các chuyến giao lưu văn hóa với các chiến sĩ bộ đội biên phòng các đảo
thuộc địa phận thành phố Hải Phòng: đảo Cát Bà, đảo Hòn Dấu,… Cung văn
hóa thiếu nhi cũng là tổ chức giao lưu thơ, nhạc với du khách du lịch; tổ chức
các đêm ca múa nhạc. Cung văn hóa cũng tích cực tham gia công tác tổ chức
hội diễn nghệ thuật quần chúng và điều động cán bộ đi giúp các quận/huyện
của thành phố Hải Phòng trong việc tổ chức các hoạt động văn nghệ quần
chúng tại cơ sở.
Hoạt động Câu lạc bộ Câu lạc bộ là một tổ chức xã hội tập hợp theo
nguyên tắc tự nguyện của những người cùng sở thích thuộc các lĩnh vực chính
trị - xã hội, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn học - nghệ thuật và các hoạt dộng
vui chơi giải trí; nghỉ ngơi; thể thao khác. Các câu lạc bộ này thường được tổ
chức tại các cơ quan văn hóa - giáo dục. Tổ chức Câu lạc bộ thu hút được
đông đảo quần chúng nhân dân tham gia hoạt động văn hóa một cách tích cực,
giao lưu, học hỏi, để từ đó hoàn thiện mình. Câu lạc bộ đã trở thành rất quen
thuộc và thân thương của mọi người, mọi cộng đồng, mọi tầng lớp. Nó là nơi
chứa đựng những sinh hoạt văn hóa tinh thần, nó tạo ra những niềm vui náo
nhiệt cho tuổi trẻ, nơi hội tụ nhiều tâm sự, những tấm lòng nhân ái, những
giây phút thư giãn và yên tĩnh cho tuổi già … Có thể nói Câu lạc bộ là một
mảng rất quan trọng của hoạt động Nhà văn hóa. Trong những năm gần đây ở
Hải Phòng nói riêng, cả nước nói chung đã và đang phát triển rất nhiều loại
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hình Câu lạc bộ, trong đó có nhiều Câu lạc bộ đã đi vào hoạt động nề nếp và
phát triển. Hiện nay, Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng có phòng đọc, phòng
truyền thống Ðoàn, phòng tư vấn AIDS. Hiện tại, Cung văn hóa đang trực tiếp
quản lý rất nhiều các câu lạc bộ, cùng các hoạt động chuyên đề chính trị xã
hội, khoa học kỹ thuật, các cuộc hội thảo, tọa đàm, giao lưu, triển lãm, thuyết
trình. Nhiều hội viên CLB đã có hàng trăm tác phẩm thơ in chung, in riêng
hoặc in ở các báo, tạp chí của Trung ương; tiêu biểu như các tác giả: Trần
Ngọc Niệm, Vương Văn Kiểm, Đinh Văn Hởi, Trần Gia Thịnh, Chu Đình An,
Nguyễn Văn Tiêu… Ngoài ra Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng còn tổ chức
chương trình giao lưu CLB thơ để thưởng thức, trao đổi, học hỏi và kích thích
sự sáng tác, sáng tạo của người dân để có được những bài thơ sinh động và có
sức thuyết phục hơn. - CLB Piano, Cô Nguyễn Thị Huệ Chủ nhiệm CLB cho
biết: Những ngày đầu thành lập, CLB gặp nhiều khó khăn về kinh phí, tác
phẩm, nhạc cụ, trang phục biểu diễn. Trong quá trình luyện tập, cán bộ của
Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng đã hướng dẫn CLB chọn các tác phẩm phù
hợp bởi đặc thù của CLB là nam nhiều hơn nữ, và hầu như là các em bé trẻ
thơ. Được sự hỗ trợ về nghiệp vụ của Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng,
cùng sự say mê luyện tập của các thành viên, đến nay CLB đã dàn dựng được
nhiều tiết mục ca - múa - nhạc phong phú về nội dung và hình thức. Các nhạc
sĩ của CLB còn sáng tác nhiều ca khúc mới để các chương trình biểu diễn hấp
dẫn. câu lạc bộ piano, câu lạc bộ hợp xướng thiếu nhi vinh dự được biểu diễn
tại Quận ủy thành phố Hải Phòng trong các ngày lễ lớn của quê hương, đất
nước như: Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12), Chiến thắng
Điện Biên Phủ (7-5),... Ngoài ra, CLB còn được mời biểu diễn ở nhiều đơn vị
lực lượng vũ trang, cơ quan, xí nghiệp, công, nông trường từ thành thị đến
nông thôn, trong và ngoài thành phố. CLB Ghita do thầy Phạm Xuân Hải chủ
nhiệm có 30 học viên được thành lập từ những ngày đầu khai trương Cung
Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng. Ngoài việc tích cực tập luyện, biểu diễn, CLB
còn phát triển phong trào Ghita cổ điển qua các lớp dạy học Ghita, phát hiện,
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bồi dưỡng những tài năng âm nhạc, định hướng giáo dục thẩm mỹ thưởng
thức nghệ thuật Ghita cổ điển cho các học viên. Trong các dịp hội diễn văn
nghệ quần chúng, Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng luôn tạo điều kiện để
các thành viên trong CLB tham gia nhằm tích lũy kinh nghiệm biểu diễn trên
những sân khấu lớn hơn. Ngoài ra, Cung văn hóa thường xuyên tổ chức các
cuộc liên hoan, hội thi, trại sáng tác, xây dựng một đội ngũ có năng khiếu
được thường xuyên hướng dẫn giảng dạy kỹ năng trong các lãnh vực văn học
nghệ thuật. Hoạt động câu lạc bộ là hoạt động đặc thù của hệ thống các nhà
văn hóa trên địa bàn thành phố, thực hiện theo đúng chức năng là tạo sân chơi
cho những cá nhân có năng khiếu được rèn luyện, bộc lộ những khả năng của
mình, cũng như là địa điểm để người dân thụ hưởng những giá trị văn hóa
tinh thần trong thời gian rảnh rỗi. Thực tế cho thấy, từ khi ra đời, các câu lạc
bộ văn hóa, văn nghệ đã tạo ra nhiều sân chơi bổ ích cho những người yêu
nghệ thuật, đồng thời góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của
nhân dân. Hằng năm, các câu lạc bộ tổ chức nhiều chương văn hóa - nghệ
thuật mang tính quần chúng phục vụ nhân dân trong và ngoài thành phố. Có
thể nói, nhiều mô hình sinh hoạt câu lạc bộ thành công tại Cung Văn hóa
thiếu nhi Hải Phòng đã được nhân rộng trên địa bàn toàn thành phố. Thông
qua những buổi sinh hoạt câu lạc bộ như: thơ, sức khỏe ngoài trời, văn hóa
văn nghệ, ca trù, cây cảnh, cờ tướng, cầu lông, bóng bàn, dưỡng sinh, thể
hình, thẩm mỹ… đã góp phần tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng,
chính sách pháp luật của Nhà nước được rộng rãi hơn và kịp thời đến người
dân. Người dân tham gia các câu lạc bộ không chỉ được vui chơi theo nhu
cầu, hưởng thụ các giá trị văn hóa nghệ thuật mà còn được nâng cao nhận
thức về đời sống văn hóa chính trị. Những kết quả đạt được về các mặt hoạt
động của các câu lạc bộ là đáng kích lệ, để đạt được các kết quả trên là sự nỗ
lực của các hội viên trong câu lạc bộ và sự giúp đỡ nhiệt tình của Giám đốc
Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng. Hoạt động tuyên truyền cổ động một
trong những nhiệm vụ của Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng là công tác

40
thông tin, tuyên truyền cổ động trong việc phổ biến chủ trương, chính sách
pháp luật của Đảng và Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương…tới
đông đảo quần chúng nhân dân. Đây là công tác trọng tâm góp phần giúp
người dân hiểu biết đúng về những công việc của bộ máy chính quyền đối với
các hoạt động văn hóa - kinh tế - chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. Để làm
tốt nhiệm vụ này, trong những năm qua, Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng
đã phối kết hợp với các phòng, ban, ngành đoàn thể của thành phố và UBND
các phường tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền, cổ động phục vụ tốt
các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao theo chỉ đạo của tỉnh
ủy và UBND tỉnh như: Kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2,
ngày thành lập Đoàn 26/3, chiến thắng 30/4 và ngày 1/5, chiến thắng Điện
Biên Phủ 7/5, ngày sinh nhật Bác 19/5, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, ngày Gia
đình Việt Nam 28/6, ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, Cách 41 mạng tháng tám
và Quốc khánh 2/9, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường 5/9, ngày thành lập tỉnh
Nam Định 17/10, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, các dịp
Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán, các Đại hội Đảng, bầu cử HĐND các cấp...
Theo số liệu tóm tắt một số kết quả hoạt động của Cung Văn hóa thiếu nhi
Hải Phòng tính từ năm 2012 đến năm 2018 các cán bộ chuyên môn của Cung
văn hóa đã kẻ vẽ trên 3200m2 panô, khẩu hiệu tuyên truyền về khuyến học,
trên 300m2 panô tranh, khẩu hiệu trang trí lễ tết, kẻ vẽ trên 200m2 panô, khẩu
hiệu trang trí khu trung tâm Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng. Bên cạnh đó,
công tác tuyên truyền, phổ biến những chủ trương chính sách pháp luật của
Đảng và Nhà nước, các văn bản pháp luật có liên quan đến quyền và nghĩa vụ
của công dân, quyền và nghĩa vụ của công chức như: Luật đất đai, Luật lao
động, Luật BHYT - BHXH, Luật hôn nhân và gia đình, Bộ Luật hình sự sửa
đổi, bổ sung một số điều năm 2009, Luật thi hành án dân sự, Luật nhà ở, Luật
tố tụng hành chính, Luật Khiếu nại tố cáo, Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và
Luật bầu cử đại biểu HĐND các cấp...Tuyên truyền các chỉ thị, Nghị định của
Chính phủ và các quy định của UBND thành phố Hải Phòng về trong các lĩnh
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vực như: Công tác tuyên truyền phòng chống ma túy - mại dâm HIV/AIDS,
phòng chống tai nạn thương tích, chống buôn lậu hàng giả và gian lận thương
mại, phòng chống dịch cúm gia cầm, phòng chống các dịch bệnh mùa hè,
phòng chống lụt bão, vệ sinh an tòa thực phẩm, tuyên truyền thực hiện an toàn
giao thông, văn minh đô thị... Những nội dung tuyên truyền này được Cung
Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng kết hợp với nhiều hình thức như: thông qua hệ
thống Đài truyền thanh phường, trạm tin, bảng tin, trang trí panô, khẩu hiệu,
mít tinh, hội nghị tập huấn, các buổi nói chuyện chuyên đề, kịch thông tin,
văn nghệ quần chúng... Trong những hình thức này thì việc thông tin qua hệ
thống Đài truyền thanh tại cơ sở (phường, xã) được xem là có hiệu quả. Các
tin bài tuyên truyền, do các cán bộ của Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng
cung cấp kết hợp với tin 42 bài của cộng tác viên gửi đến từ các ban, ngành,
đoàn thể của thành phố, được phát trên loa phát thanh với thời lượng 60 phút
một ngày chia làm 02 buổi sáng - chiều. Việc tuyên truyền này đã truyền tải
kịp thời các thông tin thời sự hàng ngày như: thông tin về đường lối chủ
trương của Đảng và Nhà nước, những vấn đề kinh tế - xã hội của địa phương,
giáo dục truyền thống, nêu gương người tốt, việc tốt... Đồng thời, Cung Văn
hóa thiếu nhi Hải Phòng là đơn vị đầu mối trong việc tổ chức thực hiện tốt
công tác trang trí, cổ động trực quan trên địa bàn toàn thành phố, lấy trọng
tâm là các cụm panô cố định, các tuyến phố chính. Có thể nói, công tác thông
tin, tuyên truyền cổ động của Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng luôn được
triển khai thực hiện có hiệu quả, đã bám sát và phục vụ kịp thời các nhiệm vụ
chính trị của Thành phố với những nội dung phong phú, thiết thực với nhiều
hình thức sáng tạo, đổi mới… Cụ thể là hàng năm, Cung Văn hóa thiếu nhi
Hải Phòng tổ chức dàn dựng và biểu diễn khoảng 25 buổi tại tiền sảnh Cung
văn hóa để phục vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn, lễ kỷ niệm… Trong
năm 2017, Nhà hát Cung văn hóa đã dàn dựng và phục vụ biểu diễn hơn 90
buổi ở các cơ sở, ban ngành trong toàn thành phố để tuyên truyền phòng
chống các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông thu hút nhiều lượt người xem.
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Trong năm 2016 - 2017, Cung Văn hóa thiếu nhi được Sở VHTT&DL thành
phố giao là đầu mối tổ chức 3 chương trình nghệ thuật lớn tại 3 điểm trên địa
bàn tỉnh để tuyên truyền cho sự kiện toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Trước đó, Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng cũng là đầu mối phối hợp với
các đơn vị có liên quan thực hiện dàn dựng, thu thanh và xuất bản đĩa CD
phục vụ cho công tác tuyên truyền ở cơ sở.
Công tác xây dựng văn hóa nông thôn mới: Cung văn hóa cũng tham
gia trong các đoàn công tác của thành phố Hải Phòng về khảo sát, xây dựng
văn hóa nông thôn mới, trong đó hỗ trợ cơ sở thực hiện các tiêu chí của Ban
chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Khảo sát, tư
vấn và hỗ trợ các huyện, xã xây dựng Nhà văn hóa và khu thể thao xã đạt
chuẩn của Bộ VHTT & DL. Cung văn hóa cũng cử cán bộ tham gia đoàn
khảo sát và nắm bắt thực trạng các di sản văn hóa phi vật thể ở Hải Phòng.
Đặc biệt theo dõi hiện trạng di sản hát Ca trù, Hát văn ở cơ sở…
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quốc gia là tổ chức của chính phủ,
chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật,
tôn giáo, du lịch và thể thao. Tổ chức này đóng vai trò trung tâm trong hoạch
định và phát triển các chính sách văn hóa ở qui mô quốc gia. Bên cạnh vai trò
của chính quyền trung ương, các chính quyền địa phương cũng chủ động
trong việc xây dựng chính sách văn hóa và tổ chức bộ máy quản lý để phát
triển văn hóa ở địa phương. Chính sách văn hóa của Việt Nam được phát triển
liên tục trong vài thập kỷ gần đây, trong đó thể hiện rõ đường lối chung và
các mục tiêu quốc gia cho từng giai đoạn. Từ đó, chính phủ đã công bố nhiều
tài liệu chính thức đề cập đến chiến lược phát triển văn hóa- nghệ thuật quốc
gia. Qua nhiều giai đoạn phát triển, mặc dù các mục tiêu văn hóa của từng
thời kỳ có những thay đổi nhất định, tùy thuộc theo hoàn cảnh cụ thể của đất
nước, các mục tiêu chủ yếu và thường xuyên trong chính sách văn hóa Việt
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Nam là: xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc; phát triển văn hóa, nghệ thuật;
nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của nhân dân; và thúc đẩy các ngành
công nghiệp văn hóa.
Trong điều kiện nền kinh tế tri thức và quá trình toàn cầu hóa hiện nay,
hơn bao giờ hết, chính phủ Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng nhận
thấy tầm quan trọng của văn hóa nghệ thuật trong phát triển kinh tế và xã hội.
Các chính sách của Hải Phòng đều thể hiện một tầm nhìn, trong đó văn hóa,
du lịch, thể thao và giải trí là động lực thúc đẩy và định hướng cho sự phát
triển xã hội của quốc gia và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân của thành
phố. Trong hoạch định và thực thi chính sách văn hóa, Hải Phòng đã đặt ra
một số ưu tiên và thay đổi nhằm đáp ứng nhu cầu của hoàn cảnh mới.
Một trong những thay đổi cơ bản nhất trong chính sách tài chính của
Hải Phòng cho văn hóa nghệ thuật là sự chuyển hướng tài trợ, chuyển từ phát
triển thể chất đến phát triển thể chất và tinh thần song song nhau, học tập phải
đi đôi với hoạt động xã hội. Nói cách khác, trước đây, các trợ cấp của thành
phố chủ yếu dành cho phát triển các cơ sở vật chất như trường học…thì ngày
nay đã có những trợ cấp rất lớn dành cho nghệ thuật và đặc biệt là các cung
thiếu nhi. Quan điểm của thành phố là phát triển con người một cách toàn
diện nhất. Có thể thấy, đây là một động thái tích cực, hướng đến sự phát triển
lâu dài và bền vững của văn hóa, nghệ thuật. Văn hóa được nhìn nhận như
một phần không thể thiếu trong cuộc sống và là công cụ để nâng cao mức
sống của nhân dân. Về cách thức hỗ trợ cho Cung Văn hóa thiếu nhi Hải
Phòng cam kết tiếp tục tài trợ trực tiếp những khoản trợ cấp lớn, đồng thời
thực hiện các tài trợ gián tiếp khác. Lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật ở Hải
Phòng nhận được nhiều hỗ trợ trực tiếp từ chính phủ. Hải Phòng cũng đã xây
dựng cơ sở hạ tầng, hình thành nhiều quỹ cho Cung Văn hóa thiếu nhi Hải
Phòng, cải tạo và nâng cấp nhiều trung tâm biểu diễn văn hóa nhỏ, đảm bảo
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điều kiện vật chất cho các địa điểm biểu diễn và quảng bá, thúc đẩy văn hóa
nghệ thuật thông qua nhiều hoạt động, sự kiện. Hơn nữa, Hải Phòng đang
trong quá trình tìm tòi phương thức đa dạng hóa các nguồn lực tài chính cho
văn hóa để khuyến khích sự thích ứng với môi trường và chủ động phát triển
của các tổ chức văn hóa nghệ thuật trong thành phố. Khuyến khích sự đầu tư,
hỗ trợ cho nghệ thuật từ khu vực tư nhân và các cá nhân thông qua hoạt động
tài trợ và từ thiện, đặc biệt là việc thực hiện trách nhiệm xã hội và hợp tác với
các tổ chức văn hóa nghệ thuật của các doanh nghiệp là một trong những
khuynh hướng được ưu tiên hàng đầu.
Thay đổi quan trọng trong cơ chế quản lý văn hóa của thành phố hiện
nay là xu hướng phi tập trung hóa, xu hướng này như một “bước ngoặt quyết
định” từ việc “ra quyết định và quản lý” sang việc “hợp tác giữa thành phố và
nhân dân”.
Hiện nay việc tham gia của nhiều bộ phận xã hội từ chính quyền trung
ương, chính quyền địa phương cho đến các nhà nghiên cứu, giáo sư, nghệ sỹ
và cộng đồng trong quá trình hoạch định chính sách văn hóa đang được
khuyến khích. Xu hướng này đảm bảo cho việc chính sách văn hóa không
phải được áp đặt từ trên xuống mà chính sách phản ánh được nhu cầu của mọi
tầng lớp xã hội, của từng người dân. Hướng đi này là chuyển biến tích cực,
mang tính dân chủ trong việc xây dựng và thực hiện chính sách văn hóa ở
thành phố. Nhìn rộng ra, đây cũng là xu hướng quản lý văn hóa hiện đại của
nhiều nước như Pháp, Thụy Điển, Phần Lan. Quá trình phân cấp, phân quyền
trong quản lý văn hóa có thể làm cho khu vực văn hóa nghệ thuật tự chủ và
năng động hơn, đồng thời cũng là tiền đề cho sự phát triển lành mạnh của khu
vực này. Cơ chế mới này sẽ truyền cảm hứng và đánh thức sự sáng tạo và
tiềm năng của mỗi cá nhân và tổ chức trong xã hội, tạo cho họ những cơ hội
để đóng góp vào sự phát triển của văn hóa và nghệ thuật.
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2.3. Công tác quản lý hoạt động câu lạc bộ tại Cung văn hóa thiếu nhi
Hải Phòng
Cung văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng phục vụ nhiệm vụ chính
trị của thành phố, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, thành lập các câu
lạc bộ sở thích nhằm thu hút đông đảo quần chúng đến tham gia, sinh hoạt,
vui chơi giải trí qua đó thực hiện chức năng giáo dục, định hướng, góp phần
chăm sóc sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần của thế hệ tương lai đất nước
và nhân dân thành phố Hải Phòng.
Ngoài ra Cung văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng còn thực hiện
chức năng nhiệm vụ như phục vụ các hoạt động chính trị của quốc tế, quốc
gia, thành phố. Phục vụ hàng trăm hội nghị, hội thảo, triển lãm, hội chợ của
các ngành, các cấp với tinh thần phục vụ nhiệt tình, chu đáo.
Hàng năm Cung văn hóa còn tổ chức hàng trăm hoạt động văn hóa, thể
thao chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng.
Thế mạnh cơ bản của Cung văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng là
tổ chức, xây dựng một hệ thống với hơn 30 câu lạc bộ thuộc các loại hình văn
hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, văn hóa xã hội và nghề nghiệp thu hút hơn
4.000 các em thiếu nhi đến sinh hoạt thường xuyên, các câu lạc bộ văn hóa có
chế độ sinh hoạt nền nếp, lập kế hoạch cho từng tháng, quý, năm với nhiều
hoạt động phong phú, đa dạng.
Thành lập các câu lạc bộ với việc thu hút thêm nhiều học viên thì Cung
văn hóa còn chú trọng đến công tác phát hiện và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có
thành tích cao trong quá trình lao động, rèn luyện.
Cung văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng với chức năng, nhiệm vụ
của mình nên hoạt động ngày càng có hiệu quả và số lượng quần chúng đến
tham gia sinh hoạt ngày càng đông.
Hàng năm Cung văn hóa còn phối hợp với đài phát thanh truyền hình
Hải Phòng tổ chức nhiều chương trình giao lưu ca nhạc, chương trình trò chơi
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truyền hình, phóng sự giới thiệu hoạt động của các câu lạc bộ, các gương
người tốt việc tốt, chương trình khoa giáo như dạy múa hát, dạy mĩ thuật, dạy
thể dục thể thao.
Tất cả các chương trình đều được phát sóng trên truyền hình thành phố,
ngoài ra Cung văn hóa còn phối hợp với Sở thể dục thể thao, Sở Giáo dục và
Đào tạo, quỹ bảo trợ trẻ em, hội người cao tuổi thành phố Hải Phòng, liên
hiệp các tổ chức hữu nghị tổ chức nhiều chương trình nhân đạo vì cộng đồng.
Đặc biệt Cung văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng luôn thực hiện
hiệu quả chức năng xã hôi hóa các hoạt động với phương trâm xây dựng một
hệ thống các câu lạc bộ sở thích “ vì thế hệ tương lai của đất nước ” Cung văn
hóa còn giúp quần chúng xây dựng kế hoạch, hỗ trợ cơ sở vật chất sẵn có và
phương pháp nghiệp vụ, quần chúng tự nguyện góp kinh phí, thời gian, công
sức, trí lực vì thế hàng năm số kinh phí các câu lạc bộ huy động để tổ chức
các hoạt động lên tới 200.000.000 đồng
Với số lượng cán bộ nghiệp vụ còn mỏng, trình độ chưa đồng đều, để
đảm bảo chỉ tiêu tổ chức từ 80, 90 hoạt động văn hóa thể thao mỗi năm, chỉ
đạo hoạt động của hơn 30 câu lạc bộ sở thích, quản lý hàng chục lớp học là
một nhiệm vụ vô cùng khó khăn nếu không xây dựng và phát triển được mạng
lưới cộng tác viên tích cực.
Hiện nay Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng đã có một lượng cộng tác
viên đông đảo, nhiệt tình gồm 120 người là thành viên ban chủ nhiệm các câu
lạc bộ, các giáo viên, huấn luyện viên các bộ môn
Công tác hướng dẫn phong trào văn hóa cơ sở cũng được Cung Văn
hóa thiếu nhi Hải Phòng xác định là một trọng những nhiệm vụ quan trọng
hàng đầu, ngoài việc đỡ đầu 2 làng nuôi dạy trẻ mồ côi SOS và Hoa phượng,
Cung văn hóa thường xuyên cử cán bộ chuyên môn nghiệp vụ xuống cơ sở
hướng dẫn phương pháp tổ chức hoạt động, Phương pháp câu lạc bộ, dàn dựng
các chương trình văn hóa thể thao cho cơ sở, hướng dẫn các bộ môn quốc tế
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vũ, võ thuật, thể dục thẩm mĩ, đào tạo người mẫu, phổ biến các ca khúc truyền
thống khi có yêu cầu.
Trong bước chuyển mình mạnh mẽ trong xu thế hiện nay, vấn đề đặt ra
vô cùng cấp bách đối với đội ngũ cán bộ công nhân viên là phải tích cực thi
đua, hoàn thành chức năng nhiệm của mình để phục vụ các nhiệm vụ chính trị
Cung văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng xứng đáng là một điển
hình cho hệ thống các câu lạc bộ sở thích, thể hiện sức trẻ khao khát đến
những chân trời mới, khẳng định bước trưởng thành mới với nhiều mục tiêu
mới là đưa Cung văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng trở thành 1 trung tâm
văn hóa, thể thao xã hội lớn của thành phố Cảng Hải Phòng, là 1 nhịp cầu hữu
nghị giữa 3 dân tộc anh em có truyền thống lâu đời ở Việt Nam - Séc - Slovakia.
Đối với một số câu lạc bộ, kết quả của công tác quản lý như sau:
- Câu lạc bộ Karatedo: Là nơi hội tụ những người có sở thích với bộ
môn Karatedo, hội viên tham gia câu lạc bộ để giao lưu học hỏi và nâng cao
trình độ chuyên môn của mình. Họ lao động hăng say, nhiệt tình vì thế đã đạt
được nhiều thành tích nổi bật như: Đào tạo được hàng chục kiện tướng, cấp 1,
huấn luyện viên, trọng tài cấp quốc gia. Đặc biệt, vận động viên Đặng Hồng
Nhung đạt huy chương vàng giải vô địch karatedo Đông nam Á, 2 huy
chương vàng seagames, Vận động viên Đào Thị Thanh Tú huy chương vàng
giải karatedo thế giới kobe Osaka năm 2004, huy chương vàng giải vô địch
quốc gia năm 2004
- Câu lạc bộ người mẫu thời trang: Là trung tâm đào tạo các người mẫu
của thành phố, giành nhiều giải cao ở quốc tế và quốc gia: Trần Bình Minh,
giải ấn tượng siêu mẫu Châu Á, Lê Văn Mỹ và Hoàng Ngọc Trang, giải nhất
siêu mẫu Việt Nam.
- Câu lạc bộ ảnh, mĩ thuật: Là trung tâm để các hội viên thể hiện sự
sáng tạo của mình qua những khuôn hình đẹp và những bức tranh độc đáo,
Trong những năm qua đã có nhiều hội viên là hội Văn học nghệ thuật thành
phố Hải Phòng, đạt các giải quốc gia, khu vực và thành phố.
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- Câu lạc bộ Piano: Đây là một sân chơi bổ ích thu hút được nhiều các
em thiếu nhi tham gia và đạt được nhiều thành tích cao tại các cuộc thi: Cây
đàn tuổi thơ, Festival các Nhà thiếu nhi toàn quốc. Ngoài ra qua sân chơi này
đã phát hiện ra nhiều tài năng trúng tuyển vào các trường âm nhạc chuyên
nghiệp trong nước.
- Câu lạc bộ hợp xướng thiếu nhi: Đây là một mô hình mới lạ trong hệ
thống các Cung, Nhà thiếu nhi toàn quốc. Câu lạc bộ đã thành lập được 02
năm với hơn 100 học viên là các em thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố.
CLB đã tham gia nhiều chương trình sự kiện quan trọng của thành phố.
Hàng năm còn kết hợp với đài phát thanh truyền hình Hải Phòng tổ
chức chương trình liên kết văn hóa - du lịch Hải Phòng với các tỉnh phụ cận.
Như vậy, các câu lạc bộ của Cung văn hóa thiếu nhi thành phố Hải
Phòng hoạt động mang tính cộng đồng cao và xã hội hóa 1 cách bình đẳng,
chỉ đạo và thực hiện 1 cách nghiêm túc, rõ ràng. Những kế hoạch hoạt động
đã luôn bám sát chương trình chỉ đạo hoạt động và giúp đỡ của Cung văn hóa,
đã thực sự được mở rộng và nối vòng tay thân ai giữa các hội viên với nhau,
xứng đáng là nơi gặp gỡ, sẻ chia kinh nghiệm giữa các hội viên với nhau.
2.3.1. Xây dựng quy chế và tổ chức hoạt động cho các câu lạc bộ
Trong giai đoạn hiện nay các câu lạc bộ được hình thành và phát triển
ngày càng nhiều nhưng các câu lạc bộ sở thích của Cung văn hóa thiếu nhi vẫn
luôn là lựa chọn tin cậy của mỗi người, các câu lạc bộ dưới sự quản lý, chỉ đạo
của Cung Văn hóa thiếu nhi nên hoạt động nền nếp, khoa học và hiệu quả hơn,
mang lại cho hội viên nhiều lợi ích về văn hóa, thể thao, du lịch, kỹ năng giao
tiếp ứng xử, kinh nghiệm lao động sản xuất. Cung văn hóa thiếu nhi đã có những
biện pháp cụ thể để xây dựng và quản lý các nhóm Câu lạc bộ và các hội viên
yêu thích chuyên biệt đủ loại như: các nhóm câu lạc bộ về văn hóa nghệ thuật,
các nhóm câu lạc bộ về ngành nghề, câu lạc bộ giáo dục xã hội, các nhóm câu
lạc bộ yêu thích văn nghệ, thể thao… tất cả các câu lạc bộ đang được tích cực
hoạt động và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.
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Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng xây dựng quy chế cho các câu lạc bộ
như sau:
- Tự nguyện, tự quản, dân chủ trong tổ chức và hoạt động.
- Việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Câu lạc bộ truyền thống
Thành Đoàn là trách nhiệm của hội viên, của các cấp bộ Đoàn, của đoàn viên,
thanh niên thành phố và của các thế hệ cán bộ Thành Đoàn các thời kỳ.
- Quản lý câu lạc bộ là những cán bộ Thành Đoàn và các đơn vị trực
thuộc Thành Đoàn các thời kỳ, còn đang công tác hoặc đã thôi công tác; giữ
vững phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức của Người cán bộ Đoàn; có tâm
huyết với nghề, tích cực tham gia các hoạt động phong trào.
- Học viên câu lạc bộ là những người muốn tham gia vào việc phát triển
tinh thần, văn hóa nghệ thuật, thể thao.
- Kinh phí phục vụ cho hoạt động của câu lạc bộ lấy từ nguồn Hội phí
do hội viên đóng góp; Quỹ chính sách; ngân sách do cơ quan Thành Đoàn hỗ
trợ và học phí của học viên tham gia.
- Việc vận động Quĩ chính sách: Ban Tổ chức Thành Đoàn, Văn phòng
Thành Đoàn phối hợp cùng các thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ truyền
thống Thành Đoàn tham mưu Ban Thường vụ Thành Đoàn kế hoạch, thủ tục
phục vụ cho công tác vận động.
- Việc quản lý Quĩ chính sách: Nguyên tắc chung là công khai, rõ ràng
và minh bạch.
- Bộ phận tài chính - văn phòng chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi và
thực hiện việc thu, chi, quyết toán… theo đúng quy định của nhà nước và của
cơ quan Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng; định kỳ (6 tháng, một năm) có
trách nhiệm báo cáo thu - chi cho Thường trực, BTC Thành Đoàn, BCN Câu
lạc bộ; các đơn vị, bộ phận có liên quan và các cơ sở Đoàn có tham gia đóng
góp xây dựng Quỹ.
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- Ban Tổ chức Thành Đoàn, Ban tư tưởng văn hóa Thành Đoàn, Văn
phòng Thành Đoàn cùng Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thành Đoàn theo dõi,
hướng dẫn, tổ chức, thực hiện và kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện quy chế này
đồng thời đề xuất Thường trực Thành Đoàn, Ban Thường vụ Thành Đoàn những
nội dung sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế khi cần thiết.
2.3.2. Quản lý và phát triển thành viên tham gia các câu lạc bộ
Trên thực tế, các hệ thống các Trung tâm văn hóa, Nhà Văn hóa trên địa
bàn thành phố nói riêng và cả nước nói chung, trong đó có Cung Văn hóa
thiếu nhi Hải Phòng đang lâm vào tình trạng “khủng hoảng khán giả”. Trước
sự phát triển nhanh chóng của thông tin và truyền thông các loại hình công
nghệ giải trí phát triển chóng mặt nên khán giả có nhiều sự lựa chọn loại hình
giải trí mọi lúc, mọi nơi mà không cần phải đến rạp hoặc các chương trình
ngoài trời. Đó là một trong những khó khăn lớn nhất của hoạt động văn hóa
văn nghệ trong giai đoạn hiện nay. Bởi vậy, khi tổ chức các chương trình
VHVN tại cơ sở, vấn đề đầu tiên các nhà tổ chức đặt ra đó là khán giả - yếu tố
then chốt trong tổ chức các hoạt động. Chính vì vậy, để thực hiện tốt sứ mạng
của mình về nâng cao đời sống, tinh thần cho nhân dân, là động lực phát triển
kinh tế - xã hội trong gia đoạn mới, thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí
Minh “Văn hóa, nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em là chiến sĩ trên
mặt trận ấy" thì việc đưa khán giả tham gia vào các hoạt động VHVN đang
trở thành mối quan tâm đặc biệt trong lý luận và thực tiễn quản lý, tổ chức
hoạt động VHVN hiện nay.
Đối với Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng, hoạt động mở các lớp năng
khiếu hàng năm, vào dịp hè Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng đã thường
xuyên mở các lớp năng khiếu giành cho lứa tuổi thiếu niên, số lượng học sinh
đông nhất là trong dịp hè. Theo thống kê các môn năng kiếu được học sinh
lựa chọn năm 2017 các lớp năng khiếu gồm: múa là 40 học sinh; yoga là 230
học viên; aerobic là 470 học viên; thanh nhạc là 65 học sinh; mỹ thuật là 35
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học sinh; đàn guitar là 40 học sinh; đàn ocgan là 45 học sinh; sân khấu là 20
học sinh. Những lớp học múa này được sự tham gia hướng dẫn, giảng dạy bởi
những giáo viên tốt nghiệp trường múa với mục tiên rèn luyện khả năng vận
động cũng như cảm thụ âm nhạc nhằm nuôi dưỡng tâm hồn trẻ. Các lớp
Thanh nhạc, Organ và Guitar cổ điển thu hút nhiều học sinh tham gia, từ các
lớp này đã có nhiều em tham dự cuộc thi Organ cấp tỉnh đã đạt được nhiều
giải cao. Đến lớp Mỹ thuật ai cũng ấn tượng bởi trong lớp được trưng bày
nhiều bức vẽ hoạt hình, hoa để kích thích khả năng sáng tạo và đam mê nghệ
thuật của các em. Chương trình ở lớp học vẽ cho các em đa dạng, phong phú
như: vẽ, nặn, xé dán, được thiết kế dưới dạng các trò chơi nghệ thuật hấp dẫn,
trang bị thêm nhiều kiến thức xã hội, rèn luyện thái độ sống tích cực qua các chủ
đề chọn lọc như: Làm tranh tập thể “Giải cứu trái đất” với ý thức bảo vệ môi
trường, “Em yêu ai nhất nhà” giáo dục lòng nhân ái…Nhằm phát triển khả năng
cảm thụ hình ảnh cũng như phát triển sự sáng tạo trong tư duy thẩm mỹ. Từ các
lớp năng khiếu hè này, nhiều em đã phát triển tài năng, khi về trường trở thành
hạt nhân trong việc triển khai chương trình công tác Đội, đồng thời tích cực tham
gia các hội diễn văn nghệ tại địa phương.
Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2017: Cung Văn hóa thiếu nhi Hải
Phòng đã tổ chức và duy trì hoạt động 30 bộ môn, 283 lớp với 2930 học sinh
học tập thường xuyên, thu hút hơn 800.000 lượt thiếu nhi đến vui chơi, sinh
hoạt tại Cung Cung đã tổ chức hơn 20 hoạt động lớn, tiêu biểu là hội thi Sơn
ca, Liên hoan khiêu vũ thể thao, hội thi vẽ - triển lãm phòng tranh chủ đề
“Uống nước nhớ nguồn”, giải cờ vua mở rộng, trại “Bơi cùng Yết Kiêu thời
đại”, trại hè kỹ năng sống, trại sáng tác tranh “Thiên nhiên tươi đẹp”.
Cung đã xây dựng được 20 chương trình nghệ thuật lớn như: Chương
trình nghệ thuật Tết Nguyên Đán, khai mạc hè, Lễ hội Hoa phượng đỏ, Lễ
biểu dương học sinh, sinh viên tiêu biểu, Lễ hội Trung thu, chào mừng Đại
hội Đoàn thành phố… Cung đã tổ chức hướng dẫn, thực hiện 10 mô hình
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chuyên đề mới với hơn 50 chuyên đề cấp thành phố tại các trường học.Một số
hoạt động khác Ngoài ra Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng còn một số các
hoạt động khác như: Công tác chỉ đạo phong trào: Cung Văn hóa thiếu nhi
Hải Phòng thường xuyên mở hướng dẫn, tập huấn cho các Nhà văn hóa
huyện, xã trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa tại cơ sở, chào mừng các
ngày lễ lớn của đất nước. Hướng dẫn phương pháp tổ chức hoạt động cho các
Nhà văn hóa các huyện để tổ chức hiệu quả các hoạt động văn hóa. Phối hợp
chặt chẽ với Nhà văn hóa cấp cơ sở để phát triển mạnh mẽ phong trào văn
nghệ quần chúng, câu lạc bộ… tăng cường mở các lớp năng khiếu để bồi
dưỡng hạt nhân văn nghệ. Thực hiện các ấn phẩm văn hóa: Ngoài việc quản
lý các hoạt động văn hóa, Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng còn trực tiếp
quản lý hoạt động xuất bản tài liệu nghiệp vụ, quản lý các băng đĩa đã thu
hình và những tập thơ do câu lạc bộ thơ của Cung Văn hóa thiếu nhi Hải
Phòng sáng tác, qua đó để giao lưu, học hỏi làm tiền đề để sản xuất ra những
tập thơ hay phục vụ cho hội người yêu thơ và có thể phổ nhạc thành bài hát.
Cung văn hóa còn thực hiện các ấn phẩm văn hóa. Cung văn hóa là đơn vị
thực hiện những sản phẩm văn hóa như tham gia biên soạn và in ấn tài liệu
“Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ”, giúp cho việc tổ chức hoạt động
văn hóa cơ sơ được bài bản, thống nhất. Thực hiện đĩa hát Karaoke về những
bài hát hay viết về thành phố Hải Phòng mang tên “thành phố Hoa Phượng
Đỏ” để tuyên truyền rộng rãi trên địa bàn thành phố và toàn quốc. Trong năm
2017, Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng tổ chức sưu tầm và in ấn hơn 70 ca
khúc của các nhạc sĩ trong và ngoài thành phố sáng tác về Hải Phòng để làm
tài liệu cung cấp cho cơ sở cho hoạt động tuyên truyền. Trong những năm gần
đây, Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng cũng vận động được một số nhạc sĩ
sáng tác nhiều bài hát về chủ đề ươm mầm tài năng thiếu nhi, cũng như tuyên
truyền về các thông tin trên địa bàn thành phố. Công tác phối hợp tổ chức các
hoạt động văn hóa nghệ thuật: Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng thường
xuyên liên kết với các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội trong và ngoài
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thành phố để tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, giao lưu văn nghệ hay
tư vấn, hỗ trợ các đơn vị tổ chức chương trình văn nghệ, hội thi, hội diễn, liên
hoan văn nghệ. Bên cạnh đó, Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng còn có rất
nhiều hoạt động tổ chức và phục vụ nhu cầu của các doanh nghiệp địa bàn
thành phố và những đoàn văn nghệ trong phạm vi cả nước như: Đón những
danh hài, ngôi sao ca nhạc về phục vụ nhân dân như Quang Thắng, Quang
Tèo, Vân Dung, Đàm Vĩnh Hưng, Minh Quân…phục vụ rất nhiều các hội
nghị lớn, nhỏ; duy trì tốt hoạt động cơ quan đơn vị như tổ chức tham quan
nghỉ dưỡng cho cán bộ cơ quan; các hoạt động thể dục thể thao như thể dục
đồng diễn, phát động cuộc thi chạy việt dã nhằm rèn luyện thể lực. Tham gia
các hội thi hội diễn do ngành Văn hóa - Thông tin và Thể thao tổ chức.
Trong những năm qua, hoạt động văn hóa văn nghệ tại các địa phương
trên địa bàn thành phố đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu
hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân, góp phần xây dựng đời sống
văn hóa ở cơ sở. Với vai trò, vị trí của mình hoạt động văn hóa văn nghệ được
xem là một công cụ đắc lực của ngành Văn hóa và Thể thao trong nhiệm vụ
tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước.
Bên cạnh những thành tựu đạt được, có một thực trạng đáng buồn là hiện nay lực
lượng khán giả tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ đang ngày càng hạn
chế, điều này gây ảnh hưởng không nhỏ tới mục tiêu, nhiệm vụ của ngành.
Phát huy ưu điểm của hoạt động văn hóa văn nghệ trong công tác tuyên
truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương, hiện nay, các
Liên hoan hội thi hội diễn, các chương trình văn hóa văn nghệ, tuyên truyền
lưu động đã được các đơn vị Trung tâm Văn hóa Thông tin, Nhà Văn hóa,
Phòng Văn hóa Thông tin các phường, xã và thành phố quan tâm đầu tư về
kinh phí, cơ sở vật chất, nội dung, chất lượng nghệ thuật và con người để tạo
ra các chương trình tốt, nâng cao nhận thức của người dân về các chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đây là hình thức
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tuyên truyền có bề rộng, dễ áp dụng vì được chuẩn bị kỹ, tiến hành thận trọng,
khoa học. Hình thức này tạo được không khí hồ hởi, phấn khởi trong quần
chúng tham gia, qua đó công tác tuyên truyền sẽ đạt hiệu quả cao.
Tuy đã được đầu tư và tổ chức thực hiện chu đáo, chất lượng nghệ
thuật cao nhưng lực lượng khán giả đến tham gia lại rất hạn chế. Đơn cử
chương trình Liên hoan “Hát cho đồng bào tôi nghe” đạt giải nhất toàn đoàn
tham gia Liên hoan ca khúc cách mạng kỷ niệm giải phóng miền Nam, thống
nhất Tổ quốc tại năm 2017 do Cục Văn hóa Cơ sở - Bộ VHTT&DL tổ chức,
nhằm phát huy hiệu quả của chương trình, Trung tâm Văn hóa Thông tin đã tổ
chức biểu diễn phục vụ nhân dân ở cơ sở nhưng sự tham gia của người dân là
rất hạn chế. Thực trạng của các chương trình tuyên truyền lưu động tuyên
truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tuyên truyền về chủ quyền biển
đảo, dịch cúm gia cầm, ATGT, HIV/AIDS... cũng không khả quan hơn. Đối
với các liên hoan NTQC cấp thành phố, liên hoan của các ngành như Phụ nữ,
Công an, các đoàn thể cũng nằm trong tình trạng chung là diễn cho nhau xem.
Thông qua tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao,
khoa học kỹ thuật và tạo môi trường giáo dục toàn diện, Cung Văn hóa thiếu
nhi Hải Phòng giữ vai trò chủ chốt trong tập hợp, phát hiện và bồi dưỡng, đào
tạo tài năng thiếu nhi; đồng thời hướng dẫn, bồi dưỡng phương pháp công tác
Đội và phong trào thiếu nhi trong và ngoài nhà trường. Giám đốc Cung văn
hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng Lê Như Hải cho biết: “Hội thi Cây đàn
tuổi thơ lần thứ 18 do Cung tổ chức có kết quả với nhiều con số ấn tượng. Hội
thi năm 2017 ghi dấu ấn mới khi số lượng thí sinh đăng ký dự thi lên 489 thí
sinh đến từ các cung, nhà thiếu nhi, trường học, trung tâm đào tạo, bồi dưỡng
năng khiếu trên địa bàn thành phố, gần gấp đôi so với năm trước, đông nhất từ
trước đến nay. Các thí sinh thi với 7 loại nhạc cụ, gồm: ghi ta, violon, sáo,
thập lục, trống, organ, piano.” [Tài liệu phỏng vấn]
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Các cuộc thi tài năng được Cung văn hóa thiếu nhi thành phố chủ trì tổ
chức đã góp phần phát hiện thêm nhiều tài năng trẻ của thành phố Cảng. Năm
2017, Cung tổ chức thành công Hội thi Sơn ca với 500 thí sinh dự sơ khảo
cấp quận, huyện, 128 thí sinh thi chung kết cấp thành phố; cuộc thi vẽ chủ đề
“Uống nước nhớ nguồn” với hơn 8.530 bức tranh đến từ 38 đơn vị tham gia,
130 bức tranh được triển lãm; 1 trại sáng tác tranh“Thiên nhiên tươi đẹp”tại
khu Resort Hòn Dáu Đồ Sơn; giải Cờ vua hè mở rộng; giải Taekwondo Thủy
Nguyên mở rộng; giải Kick boxing Hải Phòng; giải các CLB Cờ vua Nhà
thiếu nhi quận Ngô Quyền mở rộng; giải Cờ vua Hồ Sen mở rộng; giải Cờ
vua quận Ngô Quyền mở rộng; giải vô địch Cờ vua Hoa phượng đỏ; giải Cờ
vua các Câu lạc bộ Cung thiếu nhi mở rộng; liên hoan các Câu lạc bộ Khiêu
vũ thể thao Cung mở rộng lần thứ 2; giải các CLB Khiêu vũ thể thao Hải
Phòng mở rộng; giải Khiêu vũ thể thao huyện Thủy Nguyên mở rộng; liên
hoan các CLB Aerobic Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng mở rộng; giải
bóng đá Vui cùng Lotteria...
Bồi dưỡng năng khiếu thiếu nhi cũng là một trọng tâm phát triển khán
giả của Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng. Việc tổ chức các lớp học, câu lạc
bộ, các đội, tổ nhóm về khoa học kĩ thuật, hướng nghiệp, thẩm mĩ, văn hóa,
văn nghệ, thể dục thể thao, nghi thức đội, các hoạt động xã hội đã giúp phát
hiện năng khiếu và bồi dưỡng, đào tạo tài năng cho thiếu nhi thành phố. Năm
2017, trong kỳ I, Cung đã duy trì được 108 lớp với 28 bộ môn năng khiếu,
tổng số học sinh là 730 em, trong đó lớp Nghi thức đội với 40 em tham gia
sinh hoạt miễn phí; kỳ II, tháng 6 tổ chức 175 lớp với 30 bộ môn, tổng số học
sinh là 1.700 em (khoa mở thêm bộ môn mới: Nhảy hiện đại, Võ tự vệ cá
nhân, Thiết kế thời trang, Cầu chinh, Bơi...); kỳ III, duy trì được 45 lớp với 30
bộ môn, tổng số học sinh là 650 em ở các bộ môn ghita, mỹ thuật, múa, thanh
nhạc Dancesport, karatedo, aerobic, organ, cờ vua, thiếu lâm, vovinam,
taekwondo, bóng đá, bóng rổ (6 lớp, bóng bàn, judo, nhảy hiện đại và hiphop,
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cầu chinh, CLB đàn tranh, tạo hình bóng nghệ thuật, kỹ năng sống, thiết kế
thời trang…
Với mô hình dạy cá nhân theo nhu cầu, thời gian, cấp độ học, giáo viên
dạy đã phát huy được chất lượng học đỉnh cao, đào tạo mũi nhọn trong các
lĩnh vực âm nhạc, thể thao, hội họa, kỹ năng…
Với việc phát hiện và kịp thời bồi dưỡng, đào tạo, tài năng trẻ thành
phố Cảng đã tham gia và đạt nhiều giải cao tại các cuộc thi toàn quốc năm
2017, như: giải C tại Triển lãm Mỹ thuật thiếu nhi toàn quốc; 4 thí sinh đạt
thành tích cao tại Cuộc thi Giọng hát Việt nhí; 1 HCB, 2 HCĐ tại giải vô địch
Taekwondo các lứa tuổi trẻ toàn quốc; 1 HCB, 1 HCĐ tại giải vô địch
Taekwondo học sinh toàn quốc lần thứ VII; 2 học sinh đội tuyển Karatedo đạt
HCĐ tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc; 3 HCB, 2 HCĐ, 1 giải khuyến khích
tại giải cờ vua không khoảng cách lần thứ IV; 1 HCB, 1 HCĐ tại giải thể dục
Aerobic và Khiêu vũ thể thao toàn quốc tại Vũng Tàu cùng hàng trăm huy
chương các loại tại các cuộc thi cấp trung ương khác. Tại Kỳ thi chứng chỉ âm
nhạc quốc tế Hoàng gia Anh ABRSM có 3 em đạt điểm xuất sắc, 7 em đạt
điểm giỏi; trong đó 2 em được chọn công diễn trong Buổi hòa nhạc được tổ
chức tại Nhạc viện Hà Nội...
Đẩy mạnh các hoạt động liên kết, Cung phối hợp chặt chẽ với trường
tiểu học Hai Bà Trưng, trường mầm non Ngôi Sao trong đào tạo năng khiếu,
giáo dục toàn diện cho học sinh; tiếp tục duy trì sân chơi miễn phí do Công ty
TNHH quốc tế Unilever Việt Nam tài trợ, đặc biệt, Phòng thu âm tiêu chuẩn
được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa đã tạo điểm nhấn thu hút
đông đảo thiếu nhi tham gia.
Với các công trình: Nhà sách Tiền Phong, sân bóng đá, Khu vui chơi
Thế giới trẻ, Khu vui chơi giải trí Tuổi thơ và các sân chơi của Cung Văn hóa
thiếu nhi thành phố thu hút hơn 1 triệu lượt thiếu nhi/ năm tham gia hoạt động
vui chơi giải trí tại đây.
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Bên cạnh đó, Cung phối hợp với các trường tiểu học, THCS trên địa
bàn thành phố tổ chức nhiều chuyên đề cấp thành phố đạt chất lượng cao; hỗ
trợ chuyên đề Festival cho phòng giáo dục quận Ngô Quyền; tổ chức mô hình
Trại hè đào tạo kỹ năng sống, Trại hè huấn luyện kỹ năng bơi lội và phòng
chống đuối nước cho trẻ em.
Ngoài ra, Câu lạc bộ sân khấu duy trì sinh hoạt hàng tuần, ghi hình các
chương trình “Những ngôi sao nhỏ” phát trên sóng THP; CLB Tiếng Nhật do
Cung và Tổ chức hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA thành lập duy trì được 3 lớp
Tiếng Nhật với 100 em học sinh là những điểm mới hấp dẫn của Cung năm nay.
Một số liên hoan do Trung ương tổ chức hay là các triển lãm lớn với
quy mô cấp thành phố như: “Biên giới và Biển đảo Việt Nam”, “Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam” đơn vị tổ chức phải phối hợp điều động lực
lượng từ các đơn vị vũ trang, HSSV trên địa bàn nhằm đảm bảo cho chương
trình diễn ra đúng với ý nghĩa và quy mô của nó. Việc khán giả ngày càng ít
quan tâm tới các hoạt động văn hóa văn nghệ, thông tin triển lãm gây nên sự
lãng phí tiền bạc của Nhà nước, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng các
chương trình, mục tiêu của Nhà nước về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở,
Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ chính trị tiếp tục khẳng định “Văn hóa, văn
học, nghệ thuật là một trong những động lưc to lớn trực tiếp xây dựng nền
tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam”.
Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thông tin tuyên truyền dù vì mục tiêu nào đi
chăng nữa đều nhắm đến cái đích là khán giả. Nếu không đến được khán giả
thì không thể phát huy những giá trị và ý nghĩa của nó.
Khán giả - đối tượng thụ hưởng và cũng là đối tượng tiếp nhận thông
tin tuyên truyền là một trong những yếu tố quan trọng để các đơn vị tổ chức
văn hóa có thể tồn tại và phát triển, trong đó có hoạt động của Cung Văn hóa
thiếu nhi Hải Phòng. Mọi hoạt động của các câu lạc bộ như văn hóa văn nghệ,
tuyên truyền lưu động, triển lãm đều nhắm đến cái đích là khán giả. Khán giả
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không những là cái đích cần hướng tới mà còn là công cụ để đạt được các
mục tiêu của đơn vị tổ chức.
Có thể thấy, dù mục tiêu của các đơn vị tổ chức văn hóa xây dựng đời
sống văn hóa, gìn giữ và phát triển các loại hình nghệ thuật, tuyên truyền
đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước hay nâng cao nhận
thức cho cộng đồng về an toàn giao thông, tiết kiệm năng lượng, H5N1,
HIV/AIDS… thì công tác phát triển khán giả là điều kiện tiên quyết. Ví dụ,
tuyên truyền chủ trương của Nhà nước thông qua một chương trình nghệ thuật
nhưng nếu không ai đến xem thì chắc chắn chủ trương không thể đến được với
người dân. Tương tự như vậy, khi tổ chức triển lãm về chủ quyền biển, đảo Việt
Nam chúng ta sẽ không chuyển tải, đưa đến các thông điệp cho khán giả các
thông tin về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Biển, đảo trong sự phát triển
kinh tế - xã hội và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trong tình hình mới nếu
không có khán giả.
2.3.3. Quản lý và huy động nguồn lực cho hoạt động câu lạc bộ
Câu lạc bộ là nơi gặp gỡ của những người yêu thích văn hóa nghệ
thuật, tự nguyện thành lập, hoạt động theo phương châm 8 chữ vàng: “Tự
nguyện, bình đẳng, nghĩa tình, tương thân ”. Để quản lý và huy động nguồn
lực cho hoạt động của các câu lạc bộ, Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng đã
thành lập ra Ban chủ nhiệm có cơ cấu như sau:
Ông Ngô Xuân Huy- chủ nhiệm.
Ông Nguyễn Mạnh Cường: Phó chủ nhiệm.
Ông Trần Ngọc Giao - Phó chủ nhiệm.
Ông Nguyễn Quang Minh - Phó Chủ nhiệm.
Bà Vũ Thị Sâm - Ủy viên
Nhiệm vụ chính trị của Cung Văn hoá thiếu nhi Hải Phòng.
Ban chủ nhiệm câu lạc bộ hoạt động theo nguyên tắc: tập thể lãnh đạo,
cá nhân phụ trách, phân công từng đồng chí phụ trách từng mảng hoạt động
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và chuyên đề của câu lạc bộ về: văn hóa du lịch, văn hóa truyền thống, tài
chính, sức khỏe, thăm hỏi hội viên, hoạt động ngoại khóa, nữ công gia chánh,
trao đổi kinh nghiệm lao đồng sản xuất….
Sinh hoạt ban chủ nhiệm 1 tháng 1 lần, định kỳ họp mở rộng đến các tổ
trưởng, tổ phó, và tổ chuyên đề để nhận định kết quả thông qua quyết định
chương trình hoạt động kỳ tiếp bằng văn bản hướng dẫn kèm theo phân công
ban chủ nhiệm trực tiếp phụ trách.
Công tác quản lý các hoạt động văn hóa tại Cung Văn hóa thiếu nhi Hải
Phòng trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính
quyền và sự phối hợp các ban ngành, đoàn thể đã đạt được những thành tựu
nhất định, góp phần to lớn trong việc xây dựng và phát triển văn hóa. Qua
trao đổi với đội ngũ chuyên viên Nhà văn hóa, chuyên viên của Sở VHTT &
DL có liên quan trực tiếp đến công tác quản lý các hoạt động Cung Văn hóa
thiếu nhi Hải Phòng đó là:
Về quy định: Thực tế trước đây một số quy định liên quan đến hoạt
động của Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng còn chưa phù hợp khi hầu hết
chỉ mở cửa vào giờ hành chính (từ 8 giờ đến 19 giờ). Cung văn hóa chỉ mở
cửa vào buổi tối khi có chương trình, sự kiện vào những ngày lễ lớn. Để đáp
ứng được nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân, cũng như có thêm nhiều
hoạt động vui chơi, giải trí khác thì trung tâm đã thay đổi giờ hoạt động dài
hơn bởi nhiều người có nhu cầu vui chơi, giải trí vào buổi tối. Bên cạnh đó,
việc phối hợp tổ chức các hoạt động, chương trình của các đơn vị trên địa bàn
thành phố tại Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng đã có những cơ chế rõ ràng.
Do hạch toán tài chính nên các chương trình thuê địa điểm tổ chức tại đây đều
được Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng hỗ trợ về cơ sở vật chất cũng như
việc huy động diễn viên, nghệ sĩ của trung tâm phục vụ chương trình của
thành phố. Điều này đã làm tăng những hoạt động có tính chất phục vụ cộng
đồng, không có mục đích thương mại
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Về nhân lực: Công tác quản lý hoạt động của Cung Văn hóa thiếu nhi
Hải Phòng đã phát triển bởi số lượng cán bộ, nhân viên Nhà văn hóa còn hạn chế
(bị già hóa) đã được thay bằng đội ngũ nhân viên trẻ, có tâm huyết với nghề, cập
nhập kịp thời với phương pháp hoạt động mới cũng như quy mô, số lượng của
các hoạt động có thể diễn ra ở đây; cộng tác viên Cung Văn hóa thiếu nhi Hải
Phòng cũng là những nhân viên có kinh nghiệm, tâm huyết với nghề.
Về các nguồn lực như: kinh phí; cơ sở vật chất, trong xây dựng đời
sống văn hóa đã được cải thiện rất nhiều, đáp ứng một phần yêu cầu trong
việc tạo hiệu quả nâng cao chất lượng quản lý các hoạt động văn hóa.
2.3.4. Kiểm tra giám sát hoạt động của các câu lạc bộ
Kiểm tra, giám sát là một trong những hoạt động quan trọng trong quá
trình quản lý các câu lạc bộ ở Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng. Nhìn chung
các hoạt động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hoá trên địa bàn thành phố
diễn ra tương đối ổn định, không có sai phạm lớn xảy ra. Cùng với hoạt động
tuyên truyền, vận động, ngành tích cực tổ chức thanh, kiểm tra, kịp thời phát
hiện, ngăn chặn, nhắc nhở và xử phạt các trường hợp vi phạm.
Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đều được kiểm duyệt về nội dung,
giám sát quá trình biểu diễn về thời gian, địa điểm, nội dung chương
trình; thông qua việc thẩm định nội dung, chương trình không cho tổ chức
các hoạt động, trò chơi đúng lứa tuổi.
Nhờ có công tác kiểm tra, giám sát tốt, các câu lạc bộ đã từng bước
hoàn thiện nội dung hoạt động của một sân chơi bổ ích. Với mục tiêu “hoàn
thiện toàn diện cho các em thiếu nhi…” và “Đi một ngày đàng, học một sàng
khôn”, các thành viên của CLB đã cùng nhau tập hợp, hoạt động dưới mái
nhà chung là Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng. Các hình thức tổ chức được
chọn lọc, thực hiện theo từng nội dung chuyên đề, đa dạng và phù hợp với
từng trình độ, lứa tuổi và sức khỏe của các hội viên. Hội viên CLB đa phần là
những em thiếu nhi. Vào những ngày kỷ niệm CLB đều tổ chức gặp mặt, giao
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lưu văn nghệ và tặng quà nhằm tôn vinh những cống hiến của những người có
công cho thành phố và nước nhà.
Nhờ hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, các câu lạc bộ đã có điều
kiện tốt hơn để tích cực nâng cao chất lượng tổ chức văn hóa, văn nghệ, liên
kết với các nghệ sĩ, ca sĩ chuyên nghiệp, đương chức của trung ương và địa
phương để nâng cao chất lượng biểu diễn phục vụ hoạt động của câu lạc bộ và
Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng, tiến tới biểu diễn phục vụ có bù đắp, để
tự trang trí cho luyện tập biểu diễn và bổ sung một phần để tăng ngân quỹ
hoạt động cho câu lạc bộ trong những năm tiếp theo. Tăng cường liên kết hoạt
động văn hóa du lịch với các câu lạc bộ của Cung Văn hóa thiếu nhi Hải
Phòng, nhà văn hóa, các đơn vị, tỉnh, thành phố để cùng giao lưu kết nối, góp
phần làm giàu và tăng tính hấp dẫn của các tour du lịch kết hợp.
2.4. Đánh giá chung
2.4.1. Những điểm đã làm được và nguyên nhân:
Các câu lạc bộ luôn xác định được phương hướng hoạt động cụ thể để
thu hút được thêm nhiều hội viên đồng thời cũng tìm kiếm những cá nhân
xuất sắc để đào tạo và tham gia những cuộc thi, những chương trình có quy
mô lớn, giành được những thành tích cao. So với các Cung văn hóa ở Hải
Phòng như: Cung Văn hóa thể thao thanh niên thì hoạt động của câu lạc bộ
Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng dựa trên tính tự nguyện cao, cùng nhau
tham gia hoạt động quần chúng, tập trung mọi tầng lớp tham gia và sẵn sàng
lắng nghe những ý kiến đóng góp của hội viên để tìm ra những lối đi tốt nhất
phát triển câu lạc bộ ngày lớn mạnh hơn. Bên cạnh đó các câu lạc bộ luôn
phát huy khả năng sáng tạo của hội viên, khuyến khích hội viên tìm hiểu
những giá trị văn hóa đặc sắc của các vùng miền trên cả nước. Tích cực phát
huy tính tự quản và cùng nhau phối hợp hoạt động phù hợp với sở thích,
nguyện vọng của hội viên để thành lập được câu lạc bộ mang lại nhiều giá trị,
phát huy được năng lực của mỗi cá nhân. Có thể nói, so với các cung văn hóa
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ở Hải Phòng thì Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng tập trung các em thiếu nhi
đến tham gia nhiệt tình nhất, đông đảo nhất, hệ số các câu lạc bộ cũng được
thành lập nhiều hơn và đa dạng các loại hình câu lạc bộ sở thích để đáp ứng
tốt nhất nhu cầu của mọi tầng lớp nhân dân.
Mặt khác, so với quá trình hình thành thì Cung Văn hóa thiếu nhi Hải
Phòng vẫn giới hạn về phạm vi hoạt động, nơi đây mới chỉ là nơi tham gia
biểu diễn phục vụ các chương trình quan trọng, các câu lạc bộ được thành lập
mới chỉ thu hút được 1 số tầng lớp nhân dân và đa phần là để phục vụ các sự
kiện lịch sử, chính trị lớn và so với Cung văn hóa thể thao thanh niên thì có
thể nói các hoạt động của Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng đã đáp ứng cao
nhu cầu của nhân dân lao động, các câu lạc bộ cũng đa dạng hơn về mọi loại
hình sở thích, được thành lập từ năm 1972 đến nay Cung văn hóa thiếu nhi
thành phố Hải Phòng như 1 mái nhà chung để tham gia vui chơi giải trí, học
tập và trau dồi văn hóa thể thao của thế hệ măng non đất nước.
Những cuộc điều tra cho thấy các nhóm hội viên ngày càng có mối
quan hệ gắn bó khăng khít với Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng và họ đã
tích cực xây dựng cho các hoạt động của Cung văn hóa ngày càng phong phú,
hấp dẫn hơn. Những hoạt động của Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng có ý
nghĩa quan trọng đối với người dân Hải phòng cụ thể là:
Không trực tiếp tham gia các câu lạc bộ để sinh hoạt thường xuyên
tại Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng nhưng đông đảo các em thiếu nhi vẫn
tích cực hưởng ứng nhiệt tình các chương trình văn hóa, thể thao, du lịch vì
thế cũng góp phần nâng cao nhận thức của mỗi học viên về nhiều khía cạnh
của văn hóa.
Các em thiếu nhi ngoài thời gian học tập vẫn giành thời gian để tham gia
nhiều hoạt động bổ ích của các câu lạc bộ Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng
thiếu nhi tổ chức như:
- Tham gia nói chuyện chuyên đề văn hóa
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- Đăng ký nhiều lớp học năng khiếu hấp dẫn phù hợp nhu cầu.
- Tham gia các hoạt động vui chơi giải trí như: cầu lông, bóng bàn,
bóng đá, Aerobic, văn nghệ….
Nhân dân thành phố Hải phòng được theo dõi những chương trình
văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch do Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng tổ
chức nên đã giúp người dân hiểu thêm về nhiều phong tục tập quán và văn
hóa của nhiều vùng miền.
2.4.2. Những điểm chưa làm được và nguyên nhân
Những khó khăn cần khắc phục. Trải qua hơn 40 năm xây dựng và
trưởng thành Cung văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng đã đạt được những
thành tích lớn nhưng cũng gặp phải những khó khăn và hạn chế cần được
khắc phục. Có thể nói, Các câu lạc bộ ở Cung Văn hóa ngày càng phát triển,
đáp ứng được nhu cầu sở thích của người dân nhưng vẫn còn tồn tại những
hạn chế trong việc quản lý các câu lạc bộ và số hội viên hoạt động trong
những năm gần đây đã tăng nhiều nhưng chưa tương xứng với những tiềm
năng thế mạnh sẵn có vì thế phải tích cực thu hút thêm nhiều hội viên là các
em học sinh tham gia để xứng đáng với truyền thống Cung Văn hóa thiếu nhi
Hải Phòng là nơi gặp gỡ, giao lưu của các em học sinh. Số lượng các câu lạc
bộ ngày càng lớn và thu hút mọi tầng lớp tham gia nhưng chưa có sự gắn kết
giữa các câu lạc bộ với nhau, chưa có sự giao lưu văn hóa văn nghệ, các câu
lạc bộ mới chỉ hoạt động riêng lẻ và đơn điệu Trong mô hình của riêng mình,
nhưng từ khi Câu lạc bộ kỹ năng sống ra đời và hoạt động trong hơn 5 năm đã
như một chất keo gắn kết các câu lạc bộ lại với nhau, các em cùng nhau tham
gia những tour du lịch để vui chơi giải trí, tìm sự thoải mái sau những giờ học
tập căng thẳng đồng thời hiểu thêm về văn hóa các vùng miền của dân tộc.
Hiện nay các câu lạc bộ hoạt động với chức năng, nhu cầu sở thích riêng của
mình thì còn đan xen thêm những nhu cầu về văn hóa, du lịch như: tích cực
trau dồi trao đổi kiến thức văn hóa, lịch sử, trao đổi kinh nghiệm về các vấn
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đề Trong học tập và cuộc sống thường ngày đồng thời cùng nhau tham gia
những chuyến du lịch về nguồn, du lịch sinh thái hay du lịch đồng quê, du
lịch văn hóa để cùng nhau tìm hiểu và khám phá những nét độc đáo của
phong cảnh quê hương.
Các câu lạc bộ hoạt động vẫn còn mang tính tự phát, quản lý hội viên
chưa chặt chẽ do số lượng cán bộ nghiệp vụ còn thiếu và chưa đồng đều. Với
những thành tựu đã đạt được và những khó khăn cần khắc phục thì Cung Văn
hóa thiếu nhi Hải Phòng đang có 1 hướng đi khả quan để giải quyết vấn đề là
phát triển ngày càng lớn mạnh các câu lạc bộ của Cung để gắn kết hội viên
giữa các câu lạc bộ với 1 sở thích chung là học tập và chia sẻ những kinh
nghiệm giàu giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc.
Như vậy có thể khẳng định rằng giá trị về văn hóa du lịch đang đóng
vai trò là cầu nối quan trọng cho sự liên kết chặt chẽ các Câu lạc bộ của Cung
văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng, là động lực để duy trì và phát triển
các hoạt động của Cung văn hóa ngày càng lớn mạnh hơn.
Đánh giá chung
Như vậy, câu lạc bộ đã đạt được nhiều thành tích cao, góp vào sự phát
triển chung của Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng mang tính cộng đồng và
xã hội hóa một cách bình đẳng, chỉ đạo và thực hiện một cách bài bản. Kết
quả trong những năm hoạt động đã luôn bám sát chương trình chỉ đạo hoạt
động và luôn nhận được sự giúp đỡ tận tình của ban giám đốc và cán bộ
nghiệp vụ Cung văn hóa.
Tuy nhiên trong những năm hoạt động vẫn còn một số tồn tại cụ thể như:
Công tác tuyên truyền kết nạp hội viên chưa thật sự chặt chẽ, thiếu tính
chọn lọc theo quy chế và tiêu chí lựa chọn hội viên chưa cao nên chất lượng ở
một số hội viên chưa đáp ứng được tiêu chuẩn của câu lạc bộ.
Hội viên cùng một lúc tham gia nhiều câu lạc bộ sở thích, do tuổi nhỏ,
áp lực học trên trường lớp, cự ly hoạt động xa, và những lý do về kinh tế đã
ảnh hưởng đến công tác tổ chức hoạt động của câu lạc bộ.
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Bên cạnh đó 1 số hội viên nhận thức về nhiều hoạt động chưa đầy đủ,
cụ thể nên nhiều hoạt động bị lệch lạc so với chương trình, kế hoạch đã đề ra.
Thời gian hoạt động của câu lạc bộ đã được lên kế hoạch rõ ràng nhưng
đa số hội viên vẫn chưa có thói quen sinh hoạt thường kỳ mà mang tính tự
phát cao, nhiều hội viên còn đi sớm về muộn trong các dịp sinh hoạt.
Một số hội viên đang hoạt động nhưng tự nhiên lại xin thôi, bỏ sinh
hoạt không lý do, không đóng hội phí định kỳ.
Có thể nói với những thuận lợi và những khó khăn kể trên thì ban chủ
nhiệm câu lạc bộ và cán bộ nghiệp vụ Cung đang có những phương hướng cụ
thể để khắc phục khó khăn để đưa câu lạc bộ văn hóa du lịch trở thành sân
chơi bổ ích và ngày càng hấp dẫn nhiều thành phần hội viên tham gia
Tiểu kết
Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng ngày càng trưởng thành và lớn
mạnh, đa dạng hóa các loại hình hoạt động, hệ thống các câu lạc bộ đáp ứng
ngày càng cao nhu cầu của các em thiếu nhi. Bên cạnh đó, tích cực phát huy
thế mạnh của các câu lạc bộ bởi nó là cầu nối liên kết các hội viên với nhau
đồng thời cũng là mối liên kết để gắn kết các Câu lạc bộ cùng nhau hoạt động
để đạt thành tích cao nhất. Như vậy, có thể nói Cung văn hóa thiếu nhi là nơi
giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch và gắn bó tình cảm của các em thiếu nhi và
tầng lớp nhân dân một cách hiệu quả nhất.
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Chương 3
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ TẠI CUNG VĂN HÓA
THIẾU NHI HẢI PHÒNG
3.1. Phương hướng phát triển hoạt động câu lạc bộ tại Cung văn hóa
thiếu nhi Hải Phòng
3.1.1. Định hướng của thành phố Hải Phòng
Trên cơ sở những quan điểm chỉ đạo của Đảng về phát triển văn hóa
văn nghệ, từ thực tế và đặc thù của hoạt động văn hóa nghệ thuật, Cung Văn
hóa thiếu nhi Hải Phòng đã đưa ra những định hướng cho hoạt động Câu lạc
bộ như sau:
Phát triển hoạt động Câu lạc bộ trên tinh thần tổ chức các hoạt động
văn hóa nghệ thuật mang tính truyền thống lẫn hiện đại, trên cơ sở xây dựng
nền văn hóa Việt Nam tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc mà Đảng đã đề ra.
Hoạt động của các Câu lạc bộ gắn với việc tổ chức và sinh hoạt văn hóa
đa dạng phong phú với nội dung lành mạnh mang tính giáo dục thẩm mỹ cao.
Bảo tồn và phát huy các giá trị nghệ thuật truyền thống, đồng thời xây dựng
và phát triển hoạt động các loại hình nghệ thuật hiện đại mang tính đại chúng.
Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động Câu lạc bộ có nguồn thu từ việc phát
huy nội lực, nguồn nhân lực từ nhân dân.
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao nhận thức và sự tham gia
đóng góp của xã hội trong việc xây dựng và phát huy truyền thống hoạt động
văn hóa văn nghệ tại Thành phố Hải Phòng ngày càng phát triển và bền vững.
3.1.2. Định hướng của Cung văn hóa thiếu nhi Hải Phòng
Để huy động nguồn lực cho phát triển văn hóa cần có những chính sách
xây dựng và phát triển, Unesco nhấn mạnh quan điểm: “Chính sách văn hóa
là một tổng thể các nguyên tắc hoạt động, các cách thực hành, các phương
pháp quản lý hành chính và phương pháp ngân sách của nhà nước dùng làm
cơ sở cho các hoạt động văn hóa”.
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Nghị quyết Trung ương 5 đã nêu rõ: “Bảo đảm quyền làm chủ của nhân
dân trong sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, phát huy mạnh mẽ tính tích cực và
tiềm năng sáng tạo của các cá nhân, các tổ chức văn hóa quần chúng, của toàn
dân trong sự nghiệp xây dựng, phát triển nền văn hóa”.
Huy động nguồn lực cho phát triển văn hóa là vấn đề quan trọng trong
việc gia tăng nguồn lực, vật lực, tài lực cho sự nghiệp phát triển của ngành
văn hóa tạo sức mạnh tổng hợp cho việc phát triển văn hóa. Việc xây dựng tổ
chức tốt các sinh hoạt trong cộng đồng là trách nhiệm của tất cả chúng ta.
Đông đảo quần chúng nhân dân cùng với các tổ chức văn hóa có thể tham gia
phát triển hoạt động văn hóa. Toàn xã hội có thể chung tay cùng các đơn vị
hoạt động văn hóa sáng tạo, phổ biến văn hóa để văn hóa có điều kiện phát
triển rộng rãi. Chính sách phát triển văn hóa với mục tiêu: tạo được nhiều sản
phẩm văn hóa có giá trị về nghệ thuật và tư tưởng thời đại. Xây dựng đội ngũ
các cộng tác viên, hội viên hoạt động văn hóa có trình độ chuyên môn cao.
Các đơn vị tổ chức hoạt động văn hóa tạo điều kiện cho người lao động có dịp
tiếp cận với nền văn minh văn hóa mới qua các chương trình giới thiệu “kiến
thức mới” trong cái nhìn toàn cảnh về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật của nước
trên thế giới. Với quan điểm “thể chế hóa văn hóa mới khuyến khích nhân dân
lao động tham gia sự nghiệp xây dựng văn hóa cả trên hai mặt sáng tạo và
hưởng thụ, giúp đội ngũ văn nghệ sĩ chuyên nghiệp làm tốt vai trò nòng cốt
trong việc sáng tạo các giá trị văn hóa mới, tạo điều kiện thực hiện tốt nhiệm
vụ giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc kết hợp với tiếp thu tinh hoa
văn hóa thế giới.
Từ nguồn lực là các nghệ sĩ không còn công tác trong các đoàn biểu
diễn nghệ thuật chuyên nghiệp vì những quy định về tuổi tác và các sinh viên,
học sinh từ nhiều trường đào tạo thuộc hệ Đại học văn hóa, Cao đẳng văn
hóa… trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật hàng năm đã có hàng ngàn sinh viên
tốt nghiệp chuyên ngành. Các đơn vị hoạt động văn hóa nghệ thuật liệu có sử
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dụng được bao nhiêu phần trăm số sinh viên ra trường trên vào làm việc tại
các phòng nghiệp vụ, các phòng chức năng thuộc chuyên ngành văn hóa.
Hiện tượng sinh viên, học sinh ra trường làm việc trái nghề xảy ra rất nhiều.
Từ thực tế, sinh viên được đào tạo mà không được làm đúng với nghề nghiệp
đã được đào tạo, chúng ta nhận thấy chỉ có hoạt động Câu lạc bộ văn hóa
nghệ thuật của các Cung văn hóa - Nhà văn hóa - Trung tâm văn hóa… mới là
nơi trưng dụng rộng rãi lực lượng chuyên ngành trên.
Vì vậy, việc xây dựng và phát triển Câu lạc bộ từ thực tiễn và nguồn lực
xã hội trên là hết sức cần thiết cho hoạt động Câu lạc bộ tại Cung văn hóa thiếu
nhi thành phố Hải Phòng cũng như các đơn vị hoạt động văn hóa nói chung.
 Tổ chức hoạt động Câu lạc bộ từ góc độ đáp ứng nhu cầu xã hội:
Văn hóa là nền tảng cho sự tồn tại của mỗi quốc gia, dân tộc, cố thủ
tướng Phạm Văn Đồng đã từng nói: “Văn hóa là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ
lịch sử của dân tộc, nó làm nên sức sống mãnh liệt, giúp cộng đồng dân tộc
Việt Nam vượt qua biết bao sóng gió và thác ghềnh tưởng chừng như
không vượt qua được, để không ngừng phát triển và lớn mạnh”. Một dân
tộc nếu biết phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của mình
và biết tiếp thu những tinh hoa văn hóa của nhân loại thì dân tộc đó ngày
càng phát triển và ngược lại nếu không làm được điều đó thì đất nước đó sẽ
khó vươn lên trong thời đại hội nhập kinh tế quốc tế, văn hóa chính là sức
mạnh tinh thần của quốc gia.
Nhà văn hóa - Trung tâm văn hóa không chỉ có chức năng giao tiếp,
truyền thụ kinh nghiệm mà còn có chức năng giáo dục, phát triển khả năng sáng
tạo của quần chúng, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, vui chơi giải trí cho nhân dân.
Đặc biệt là các trung tâm văn hóa, nhà văn hóa là “người trung chuyển” văn hóa
đem văn hóa đến với nhân dân, thu hút đông đảo mọi người tham gia.
Cung văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng là nơi tập luyện, bồi
dưỡng và phát hiện nhiều tài năng, hạt nhân nòng cốt cho phong trào văn hóa
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văn nghệ trong công nhân viên chức lao động tại Thành phố Hải Phòng cũng
như của hệ thống công đoàn của cả nước. Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật
được tổ chức tại đây đã được công chúng đón nhận và đánh giá cao. Hoạt
động Câu lạc bộ được xây dựng trên cơ sở nhu cầu của xã hội, của con người
cần tiếp xúc và giao lưu với nhau, nhu cầu này biểu hiện rõ ràng ngoài thời
gian làm việc, trong những thời gian rỗi. Câu lạc bộ là một mắt xích cực kỳ
quan trọng trong hệ thống giáo dục mang tính xã hội, thực hiện nhiệm vụ
chung của hệ thống giáo dục. Câu lạc bộ cũng có những phương hướng hoạt
động cơ bản hay những chức năng xã hội riêng.
Chính sách xã hội hoá hoạt động văn hoá, đánh dấu bước phát triển về
quản lý trên lĩnh vực văn hóa của Nhà nước nhằm chuyển giao quyền tổ chức
điều hành các hoạt động văn hoá vốn tập trung trong tay nhà nước sang hướng
đa dạng hoá chủ thể quản lý. Việc thực hiện chính sách xã hội hóa hoạt động
văn hóa trong thời gian qua đã huy động được mọi nguồn lực trong xã hội
đứng ra chăm lo các hoạt động văn hoá, tổ chức và điều hành quá trình sản
xuất văn hoá theo đúng pháp luật của Nhà nước.
Nghị định 73/CP về xã hội hoá các hoạt động văn hoá và Nghị định
10/CP của Chính phủ đã đánh dấu bước phát triển trong chính sách phát triển
văn hoá của Nhà nước Việt Nam. Chính sách xã hội hoá đã huy động được
nhiều nguồn lực to lớn và đa dạng cho sự nghiệp văn hoá. Chính vì vậy, với
trên 30 Câu lạc bộ hoạt động tại Cung văn hóa thiếu nhi đã góp phần vào việc
đáp ứng nguồn lực theo nhu cầu xã hội trong việc phát triển hoạt động của
mình. Trong đó, xã hội hóa các hoạt động văn hóa từ hoạt động của các Câu
lạc bộ cũng đã thu được những kết quả được đánh giá cao tại Cung văn hóa
thiếu nhi thành phố Hải Phòng.
 Phát triển hoạt động Câu lạc bộ từ góc độ kinh tế trong văn hóa
Các hoạt động văn hóa nghệ thuật ở nước ta từ nhiều năm nay hoạt
động theo cơ chế bao cấp của nhà nước. Nhà nước cấp kinh phí thường xuyên
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và giao cho các đơn vị sự nghiệp văn hóa thực hiện theo yêu cầu của cấp
trên. Cơ chế này đã bảo đảm sự ổn định và phát triển bình thường của các đơn
vị sự nghiệp văn hóa. Nhưng vì kinh phí cấp rất hạn chế và nhiệm vụ kế
hoạch cũng chỉ chiếm một khoảng thời gian lao động ngắn của đội ngũ cán
bộ, công nhân viên. Trong cơ chế thị trường hiện nay, các đơn vị hoạt động
văn hóa gặp khá nhiều khó khăn trong việc duy trì hoạt động và phát triển. Vì
vậy, để tồn tại và phát triển theo kịp thị trường hiện nay là việc làm không
phải dễ đối với các nhà quản lý trong lĩnh vực văn hóa. Vậy việc chấp nhận
kinh tế thị trường - có sự quản lý và định hướng của nhà nước, tuân thủ những
quy luật của thị trường, tự khẳng định và vươn lên tránh bị đào thải là việc mà
những đơn vị hoạt động văn hóa năng động dám nghĩ dám làm hiện nay.
Cung văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng phát huy ưu thế về nghiệp
vụ, chuyên môn mở rộng các hoạt động có thu để tăng nguồn thu từ hoạt động
Câu lạc bộ. Tận dụng mặt bằng cơ sở vật chất có sẵn để mở rộng tổ chức huấn
luyện của các Câu lạc bộ để tạo nguồn thu cho các lớp học. Bên cạnh đó, còn
tổ chức các hoạt động biểu diễn phục vụ các đơn vị cơ sở có nhu cầu. Hợp
đồng với các đơn vị tổ chức sự kiện lớn theo yêu cầu. Đó là những hoạt động
nhằm tăng nguồn thu, bù chi cho hoạt động văn hóa nghệ thuật tại đơn vị.
Đồng thời, thêm nguồn kinh phí để đầu tư trang thiết bị mới, mở rộng
hoạt động nâng cao hiệu quả kinh tế, nâng cao đời sống tinh thần cho công
nhân viên chức lao động. Từ góc độ làm kinh tế trong văn hóa, Cung văn hóa
thiếu nhi mới có điều kiện cải thiện điều kiện sinh hoạt và đãi ngộ phúc lợi
cho người sáng tạo, ổn định đời sống, ổn định tổ chức và nâng cao tính tích
cực cho người làm công tác văn hóa văn nghệ. Với đặc thù riêng của ngành
văn hóa, đòi hỏi sự năng động, sáng tạo, tài năng, trí tuệ và tính tự chủ tạo ra
những sản phẩm văn hóa thu hút, hấp dẫn người tham gia. Bảo đảm duy trì và
nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật, phát triển đời sống tinh thần người
lao động.
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Xã hội càng phát triển, thì sản phẩm văn hóa tinh thần tạo ra giá trị kinh
tế, vì vậy văn hóa không chỉ tạo động lực cho kinh tế phát triển mà nó còn là
thành tố của nền kinh tế quốc dân.
Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 (Ban chấp hành Trung ương khóa VIII) đã
nêu rõ, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là động lực phát triển
kinh tế, tuy nhiên văn hóa tinh thần là loại hàng hóa đặc thù, vì vậy việc quản
lý kinh tế trong lĩnh vực văn hóa ngoài việc tuân thủ theo các quy luật kinh tế
nói chung còn phải tuân thủ những quy luật đặc thù của thị trường văn hóa.
Quản lý kinh tế trong lĩnh vực văn hóa là sự tác động của chủ thể quản
lý văn hóa vào các đối tượng, quản lý bằng các biện pháp hành chính, kinh tế,
tư tưởng, tinh thần, để thực hiện những mục tiêu đề ra và sử dụng nguồn lực
văn hóa nghệ thuật. Quy luật kinh tế - văn hóa vận động khách quan, không
tuân theo ý chí chủ quan của con người, quản lý kinh tế trong lĩnh vực văn
hóa là một yêu cầu phát triển nội tại của ngành văn hóa trong cơ chế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
Nhận thức được vai trò quan trọng của việc làm kinh tế trong văn hóa,
Cung văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng đã thường xuyên tổ chức các
chương trình biểu diễn, phục vụ miễn phí cho người lao động nhưng cũng
năng động trong việc làm kinh tế từ các hoạt động văn hóa nghệ thuật trên
nhu cầu thực tế của xã hội.
 Tăng cường hoạt động CLB từ thực tiễn giao lưu hội nhập quốc tế.
Trong thực tiễn, giao lưu văn hóa là nhu cầu cần thiết của con người và
trong xã hội. Nhu cầu tìm hiểu, khám phá thế giới của con người là vô hạn,
giao lưu văn hóa giữa các nước trên thế giới là điều tự nhiên. Chính giao lưu
văn hóa đã làm cho con người có điều kiện gần nhau hơn để cùng phát triển.
Giao lưu văn hóa không chỉ giúp chúng ta nhận thức ngày càng phong phú
hơn sự đa dạng của văn hóa nhân loại mà còn đánh thức và thay đổi nhận thức
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của con người một cách sâu sắc hơn trong mỗi thời đại. Nhận diện rõ hơn về
văn hóa của mỗi quốc gia trong quá trình toàn cầu hóa.
Trong đời sống xã hội, giao lưu văn hóa sẽ là chiếc cầu nối của các dân
tộc có điều kiện tìm hiểu nhau hơn. Đối với mỗi dân tộc mỗi quốc gia thì giao
lưu văn hóa không chỉ là một quy luật mà trở thành chiến lược phát triển của
đất nước. Chính vì vậy, Đảng ta đã có những chủ trương về việc mở rộng và
nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về văn hóa, giao lưu văn hóa. Đa dạng các
hoạt động văn hóa để phát triển sự nghiệp văn hóa là một công việc hết sức
cần thiết trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay.
Giao lưu hội nhập quốc tế được xem là một trong những chiến lược
phát triển kinh tế xã hội. Chính giao lưu văn hóa làm rõ hình ảnh của một
quốc gia. Cung văn hóa thiếu nhi luôn chú trọng việc tổ chức hoạt động giao
lưu cho hệ thống Câu lạc bộ. Rõ ràng trong giao lưu chúng ta có điều kiện để
so sánh với các hoạt động ở ngoài nước nhằm tiếp thu những giá trị văn hóa
đương đại, phát triển nền văn hóa dân tộc tiên tiến hơn. Tầm hoạt động của
Câu lạc bộ ngày nay không chỉ gói gọn trong các đơn vị hoạt động văn hóa,
trên thực tế đã có rất nhiều Câu lạc bộ đã mở rộng giao lưu với nhiều văn hóa
đặc trưng của các nước bạn.
 Mở rộng hoạt động Câu lạc bộ dựa vào khoa học công nghệ và các
thành tựu công nghiệp văn hóa
Trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, Đại hội XI của
Đảng ta đã chỉ rõ:“Phát triển mạnh khoa học, công nghệ làm động lực đẩy
nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế tri thức, góp
phần tăng nhanh năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh
tế. Sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước…[18, tr 218].
Rõ ràng khoa học công nghệ là một lĩnh vực trọng yếu của một nền văn
hóa. Sử dụng khoa học đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông ngày
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càng được ứng dụng rộng rãi vào tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và
hoạt động văn hóa nói riêng. Hoạt động của ngành công nghiệp văn hóa dựa
trên sự sáng tạo và kỹ năng, năng lực của con người. Phạm vi của ngành công
nghiệp văn hóa khá rộng trong đó có những lĩnh vực như: nghệ thuật biểu
diễn, lễ hội, văn hóa dân gian… Ngày nay, ở rất nhiều nước ngành công
nghiệp văn hóa đã và đang chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế của một
số quốc gia. Việc phát triển công nghiệp văn hóa sẽ tạo động lực và tiềm năng
cho việc phát triển kinh tế trong tương lai. Hiện nay, ở nước ta, lĩnh vực công
nghiệp văn hóa tuy còn khá mới, nhưng có sự quan tâm sâu sắc vào lĩnh vực
này trong việc phát triển và tăng trưởng kinh tế xã hội.
Công nghiệp văn hóa cũng là kết quả của quá trình làm kinh tế trong văn
hóa. Công nghiệp vui chơi giải trí, công nghiệp nghe nhìn - phát thanh truyền
hình… đang dần phát triển trở thành ngành kinh tế đặc thù, điều này đã tạo ra
những sản phẩm văn hóa gắn với giá trị kinh tế. Nhờ khoa học công nghệ mà các
ngành công nghiệp văn hóa phát triển vượt bậc, tác động mạnh mẽ đến cộng
đồng xã hội, làm đổi mới một cách bất ngờ với nhiều sản phẩm văn hóa.
Mở rộng hoạt động Câu lạc bộ từ việc vân dụng các thành tựu công
nghiệp văn hóa, sẽ triển khai rộng rãi cho Câu lạc bộ tại Cung văn hóa thiếu
nhi thành phố Hải Phòng với các chuyên đề giới thiệu những thành tựu từ các
nước phát triển ngành mũi nhọn này. Từ đó các Câu lạc bộ sẽ đưa ra những ý
tưởng sáng tạo gắn với sinh hoạt chuyên môn của mình. Bởi hoạt động Câu
lạc bộ luôn có những sáng tạo bất ngờ, có tính khả thi và mang hiệu quả cao
trong việc thực hiện các ý tưởng mới.
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động câu lạc bộ tại Cung
văn hóa thiếu nhi Hải Phòng
Tổ chức và quản lý các hoạt động Câu lạc bộ đều hướng đến mục đích
thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nâng cao dân trí, giáo dục thẩm mỹ về
nghệ thuật trong nhân dân. Vai trò của tổ chức và quản lý Câu lạc bộ quan
trọng trong công tác văn hóa quần chúng, đó là làm thế nào để có một sân
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chơi lành mạnh mang tính văn hóa cao. Hoạt động Câu lạc bộ tại các Cung
văn hóa - Nhà văn hóa mang lại những giá trị tốt đẹp cho công chúng. Thu hút
được ngày càng nhiều số lượng hội viên đến với hoạt động văn hóa để xây
dựng cho họ những chuẩn mực trong việc tiếp xúc, giao lưu văn hóa nghệ
thuật với nhau.
Với quá trình đi sâu tìm hiểu và nghiên cứu một số hoạt động Câu lạc
bộ tại thành phố Hải Phòng, đồng thời đánh giá thực trạng quá trình tổ chức
và quản lý hoạt động của Câu lạc bộ tại Cung văn hóa thiếu nhi thành phố Hải
Phòng. Người nghiên cứu đã đúc rút và đưa ra những giải pháp mang tính cụ
thể hóa các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả tổ chức và quản
lý Câu lạc bộ tại Cung văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng.
3.2.1. Huy động nguồn lực
Hoạt động văn hoá nghệ thuật của Cung văn hóa thiếu nhi thành phố Hải
Phòng hiện nay đang ngày một phát triển về số lượng, các loại hình hoạt động
và cả phương thức tổ chức. Vì vậy, nguồn nhân lực tại đây cho các hoạt động
văn hoá nghệ thuật cũng phải đa dạng, phong phú, đáp ứng được yêu cầu
ngày càng cao về đời sống tinh thần của xã hội. Đã có rất nhiều những hoạt
động văn hoá nghệ thuật từ quy mô vừa và nhỏ cho đến những sự kiện lớn
mang cấp quốc gia và tầm cỡ quốc tế đều có yêu cầu về một nguồn nhân lực
đa dạng về trình độ, phong phú về loại hình hoạt động. Các tổ chức hoạt động
văn hóa nghệ thuật ở nhiều nước đã có sự hình thành và phát triển lâu dài về
nguồn nhân lực chính quy và mang tính chuyên nghiệp.
Ở nước ta, Thành phố Hải Phòng là thành phố năng động, là trung tâm
giao lưu văn hoá kinh tế, giáo dục đất nước. Nhiều năm qua đã xác định
nguồn nhân lực tổ chức hoạt động văn hoá nghệ thuật luôn là vấn đề cần thiết
và cấp bách mang tính chiến lược lâu dài. Nguồn nhân lực là yếu tố quan
trọng trong việc tổ chức tạo thành một sự liên kết trong chuỗi sự kiện về văn
hoá nghệ thuật sẽ tạo nên sự thành công trong các hoạt động này. Tuy nhiên,
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về vấn đề đáp ứng nhu cầu phù hợp với thực tiễn của việc phát triển nguồn
nhân lực trong hoạt động văn hoá nghệ thuật hiện nay chưa có sự quan tâm
đầu tư thực sự. Việc nâng cao năng lực cho nguồn nhân lực từ đội ngũ quản lý
cho đến các thành viên của Ban chủ nhiệm trong việc tổ chức thực hiện các
hoạt động văn hóa nghệ thuật cũng là một vấn đề, cần có giải pháp cụ thể, để
từ đó công tác quản lý đạt hiệu quả, làm đòn bẩy cho sự phát triển, phát huy
năng lực trí tuệ của đội ngũ tri thức trong lĩnh vực này.
Ngày nay, cùng với sự phát triển của xã hội, hoạt động văn hoá nghệ
thuật tại nước ta cũng có những bước tiến đáng kể. Nhiều cơ sở vật chất vẫn
chưa được đầu tư, xây dựng mới. Các chương trình phục vụ văn hoá nghệ
thuật chỉ đáp ứng phần nào nhu cầu thưởng ngoạn của công chúng. Hoạt động
văn hoá nghệ thuật đòi hỏi sự đa dạng và phong phú với nhiều hình thức và
nội dung trên nhiều mặt của đời sống xã hội. Trên thực tế còn nhiều vấn đề
cần được trao đổi để đi đến thống nhất trong việc xây dựng, đào tạo nguồn
nhân lực cho hoạt động văn hoá nghệ thuật để đáp ứng thực sự nhu cầu trên.
Đối với hoạt động văn hóa nghệ thuật, nguồn nhân lực trí tuệ đã có
nhiều đóng góp xây dựng, củng cố và phát triển để làm nền tảng tinh thần của
xã hội, nhằm xây dựng nuôi dưỡng nhân cách và tâm hồn con người. Chúng
ta nhận thấy trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật hiện nay nguồn nhân lực có sự
phát triển không đồng đều.
Từ thực tế và công tác thời gian dài ở một đơn vị hoạt động lĩnh vực
văn hóa nghệ thuật cấp Thành phố, bản thân tôi có sự quan tâm sâu sắc,
nghiên cứu và tìm hiểu nguồn nhân lực cho hoạt động văn hóa nghệ thuật ở
nhiều đơn vị và điển hình là tại Cung văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng.
Dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn góp phần đem lại những thông tin cần thiết
về nguồn nhân lực cho hoạt đông Câu lạc bộ tại Cung văn hóa thiếu nhi
thành phố Hải Phòng. Đó là tổ chức xét tuyển đầu vào cho các Câu lạc bộ ở
vai trò là Ban Chủ nhiệm. Các Câu lạc bộ luôn cần có sự đổi mới và nâng cao
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trình độ chuyên môn. Vì nguồn nhân lực của Ban Chủ nhiệm đóng vai trò hết
sức quan trọng cho sự sống còn của Câu lạc bộ. Trên thực tế, đã có những
Câu lạc bộ tan rã và đi đến dần tan rã do Ban Chủ Nhiệm yếu kém do thiếu
năng lực chuyên môn hoặc thiếu nhiệt tình, năng động trong tổ chức sinh
hoạt Câu lạc bộ. Hội viên cũng cần có sự tổ chức “sàng lọc”sau một thời gian
dài hoạt động, tuyển dụng hội viên mới tạo cho Câu lạc bộ một nguồn nhân
lực sẵn có.
Nguồn nhân sự cho Câu lạc bộ có thể được phát triển từ công nhân viên
chức lao động, học sinh, sinh viên trong thời gian rỗi. Lực lượng này khá đa
dạng và là nguồn lực dồi dào cho hoạt động Câu lạc bộ nếu biết tận dụng họ
cho hoạt động của đơn vị.
Với cơ chế tự chủ về nguồn kinh phí, các đơn vị hoạt động văn hóa
hiện nay đã và đang thực hiện chính sách xã hội hóa các hoạt động văn hóa
theo chủ trương của Nhà nước để huy động từ các nguồn lực của xã hội. Cũng
như các đơn vị Cung văn hóa - Nhà văn hóa Lao động thuộc hệ thống công
đoàn, Cung văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng cũng có những khó khăn
trong việc thu hút được các nguồn đầu tư về tài chánh. Từ nguồn kinh phí và
nguồn nhân lực của các Câu lạc bộ này có thể tổ chức được nhiều hoạt động
phục vụ cộng đồng. Hiện nay các đơn vị tư nhân đã mạnh dạn tổ chức nhiều
hoạt động có thu mang tính lợi nhuận cao trong lĩnh vực văn hóa. Họ tận dụng
các nguồn thu từ nhu cầu của các đơn vị, để tổ chức các sự kiện mang tầm
vóc lớn, thu từ tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Trong khi đó, là một
đơn vị sự nghiệp có thu Cung văn hóa thiếu nhi cũng không dám đầu tư kinh
phí cho hoạt động Câu lạc bộ mà chỉ mang tính phục vụ miễn phí.
Việc khoán thu, lấy thu bù chi cho các hoạt động văn hóa hiện nay là
một khó khăn và ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ của Câu lạc bộ. Cung văn
hóa thiếu nhi vừa phải nuôi bộ máy hoạt động, vừa phải bảo đảm nhiệm vụ
phục vụ chính trị lẫn hoạt động chuyên môn nên chỉ tổ chức hoạt động thời
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vụ, chưa phát huy hết công suất sẵn có từ nguồn lực của mình là hoạt động
Câu lạc bộ. Vì vậy, chúng ta có thể thấy rằng Câu lạc bộ hoạt động có thu là
điều kiện để phát triển không chỉ cho Câu lạc bộ mà cả đơn vị hoạt động văn
hóa. Phát huy nguồn kinh phí trong hoạt động Câu lạc bộ là phát huy ưu thế
về nguồn lực và tài lực của loại hình hoạt động này.

3.2.2. Đ ổ i mớ i phư ơ ng thứ c hoaưt đ ôưng cuưa các câu
laưc bôư
Đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội nước ta những năm gần đây có những
biến chuyển, phát triển trên nhiều mặt của đời sống xã hội. Nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân cũng phong phú, đa dạng, ngày càng nâng cao về cả
chất và lượng. Vì vậy, trong sinh hoạt văn hóa nói chung và hoạt động Câu
lạc bộ cần chuyển tải những hình thức mới lẫn nội dung mới để có thể đáp
ứng nâng cao, định hướng kịp thời cho phong trào hoạt động, cho phù hợp với
bước tiến chung của xã hội.
Thông tin từ ý kiến - đề xuất trong đợt điều tra xã hội học trong các
Câu lạc bộ, xuất phát từ việc kết hợp các thông tin từ kết quả điều tra và quá
trình quan sát, phỏng vấn, tham khảo ý kiến các cán bộ chuyên môn, hội viên, sử
dụng nguồn tư liệu lưu, với thực tế tổ chức, hoạt động Câu lạc bộ trong thời
điểm hiện tại, để cố gắng có những thông tin, ý kiến đề xuất kịp thời xác thực.
Trên thực tế, hiện nay một số Câu lạc bộ mới được thành lập đã mang
lại sinh khí mới cho phong trào hoạt động văn hóa nghệ thuật tại Cung văn
hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng. Một số câu lạc bộ với bề dày thời gian, có
năng lực vẫn tồn tại vững vàng và là lực lượng trụ cột. Một số Câu lạc bộ
khác tuy không tập trung nhiều thành phần chuyên môn, năng lực cao nhưng
có tinh thần đoàn kết nhiệt tình đồng đều, có thời gian rỗi nhiều, có điều kiện
kinh tế để hoạt động và có nhiều những đóng góp chung cho hoạt động của
Cung văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng.
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Tuy nhiên vẫn có những Câu lạc bộ hoạt động yếu dần, đơn điệu và
nặng về hình thức dễ dẫn đến tan rã. Tất cả những điều này đặt ra cho chúng
ta những vấn đề mới đó là xác định lại khả năng, nhu cầu của các Câu lạc bộ,
nhìn thấy xu hướng phát triển, tồn tại của hoạt động Câu lạc bộ qua đó có
những đề xuất nâng cao chất lượng hoạt động của Câu lạc bộ. Sự nhiệt tình
đoàn kết trong sinh hoạt, năng lực của Ban Chủ Nhiệm, kỷ luật trong sinh
hoạt luyện tập, kế hoạch và định hướng trong quá trình sinh hoạt… Vì vậy
những đề xuất sau đây của bản thân tôi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động
của Câu lạc bộ.
3.2.3. Đa dạng hóa các câu lạc bộ theo nhu cầu của thị trường
Giao lưu là một hoạt động không thể thiếu của loại hình sinh hoạt Câu
lạc bộ. Qua các chương trình giao lưu Câu lạc bộ mở rộng mối quan hệ với
đơn vị bạn với nhiều hình thức và nội dung giao lưu phong phú. Trong hoạt
động văn hóa nghệ thuật, đặc biệt là hoạt động Câu lạc bộ việc giao lưu
hướng tới trao đổi những kinh nghiệm chuyên môn, học hỏi những đơn vị bạn
những cái hay, cái mới nhằm đổi mới và hoàn thiện hơn nội dung sinh hoạt
của Câu lạc bộ mình.
Không chỉ tổ chức các chương trình biểu diễn giao lưu mà hoạt động
tăng cường giao lưu còn chú trọng đến việc tổ chức các hội thảo, tọa đàm
chuyên về ngành nghề và những chuyên đề nhằm phát triển năng lực hoạt
động của mình qua việc giao lưu này.
Với xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay cũng cần có điều
kiện để các đơn vị hoạt động văn hóa nghệ thuật giao lưu với bên ngoài, giới
thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc qua các chương trình biểu diễn
nghệ thuật. Giao lưu quốc tế là một nhu cầu lớn của các quốc gia, với mong
muốn giới thiệu văn hóa truyền thống dân tộc của các nước. Trước đây, khi
các phương tiện đi lại, giao thông khó khăn, mảng truyền thông để tìm hiểu
nền văn hóa của các dân tộc cũng có nhiều hạn chế. Ngày nay, nhiều Câu lạc
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bộ đã chủ động mở rộng giao lưu bằng nhiều phương cách qua các thông tin
điện tử, internet…Các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ qua các chương trình giao lưu
không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết gắn bó của các thành viên với bên ngoài
khuôn khổ hoạt động tại đơn vị, mà tăng cường giao lưu còn là một nét đẹp
văn hóa.
Tiếp tục tuyên truyền, tuyển chọn và kết nạp hội viên mới theo tiêu chí
để đảo bảo tăng về số lượng và chất lượng của các thành phần hội viên. Lấy
tổ chức hội viên làm nền tảng để chủ động tăng tần suất hoạt động của các
câu lạc bộ đáp ứng những nhu cầu ngày càng cao của hội viên.
Tích cực nâng cao chất lượng tổ chức văn hóa, văn nghệ, thơ, liên kết
với các nghệ sĩ, ca sĩ chuyên nghiệp, đương chức của trung ương và địa
phương để nâng cao chất lượng biểu diễn phục vụ hoạt động của câu lạc bộ và
cung văn hóa, tiến tới biểu diễn phục vụ có bù đắp, để tự trang trí cho luyện tập
biểu diễn và bổ sung một phần để tăng ngân quỹ hoạt động cho câu lạc bộ
trong những năm tiếp theo. Tăng cường liên kết hoạt động văn hóa với các câu
lạc bộ của cung văn hóa, nhà văn hóa, các đơm vị, tỉnh, thành phố để cùng giao
lưu kết nối, góp phần làm giàu và tăng tính hấp dẫn của các câu lạc bộ kết hợp.
3.2.4. Phát triển Công chúng tham gia Câu lạc bộ
Qua nghiên cứu chuyên sâu và tìm hiểu kỹ về hoạt động Câu lạc bộ tại
Cung văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng, có thể nhận thấy rằng: trong
mỗi Câu lạc bộ đều có những thuận lợi và hạn chế riêng. Nhìn chung hầu hết
những Câu lạc bộ khá giỏi có xu hướng ổn định, là những Câu lạc bộ có sở
thích trên cơ sở có nghề nghiệp, tập trung số hội viên có chuyên môn cao.
Một số Câu lạc bộ không mang tính chất nghề nghiệp, nhưng hoạt động
khá đều đặn, sôi nổi, đều là những Câu lạc bộ trẻ có nhiệt tình, có điều kiện
về thời gian rỗi, kinh phí hoạt động. Những Câu lạc bộ yếu ở đây cần được hỗ
trợ, củng cố về nhiều mặt: chuyên môn, phương pháp tổ chức, phương pháp
hoạt động, cần được quan tâm về điều kiện hoạt động.
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Qua điều tra về khả năng, năng lực của Câu lạc bộ chúng ta nhận thấycộng tác viên, hội viên có chuyên môn năng lực đó là vốn quí và là lực lượng
nòng cốt cho hoạt động của Câu lạc bộ tại Cung văn hóa thiếu nhi. Cần phải
có những chế độ ưu tiên, quy hoạch đào tạo nhân lực và những phương pháp
đầu tư khai thác hợp lý, hiệu quả nhất để phục vụ lại cho sự ổn định phát triển
cả phong trào, cho công tác nghiệp vụ của Câu lạc bộ. Đây cũng chính là một
phương pháp trong công tác ổn định, duy trì và phát triển của Câu lạc bộ.
Đối với các Câu lạc bộ yếu, công việc đầu tiên cũng là quy hoạch, ổn
định và sử dụng các phương pháp chuyên môn hỗ trợ. Về năng lực chuyên
môn, ngoài việc mở các lớp huấn luyện, đào tạo, kết nạp những thành viên mới
có năng lực chuyên môn, còn có thể mời các chuyên gia, sử dụng các nhóm, cá
nhân có khả năng, năng lực phù hợp ở các Câu lạc bộ khác kết hợp hướng dẫn
và hoạt động. Về các chương trình biểu diễn có thể kết hợp với một số Câu lạc
bộ khác và cả mời các nghệ sĩ lớn để tạo nên một chương trình có chất lượng
và uy tín.Việc ổn định và nâng cao chất lượng chuyên môn, phong trào ở các
Câu lạc bộ này cũng phụ thuộc vào quy hoạch sắp xếp chặt chẽ, hợp lý về thời
gian, khả năng và các yếu tố khác. Trong việc ổn định và nâng cao chất lượng
các Câu lạc bộ, chúng ta cũng thấy: nhu cầu của các Câu lạc bộ cũng là yếu tố
giúp chúng ta nghiên cứu, quy hoạch, đáp ứng và định hướng hợp lý cho sự
phát triển, nâng cao chất lượng chung cho hoạt động Câu lạc bộ.
Qua khảo sát nhận định về nhu cầu của Câu lạc bộ, chúng tôi nhận thấy
về việc tăng số lượng buổi biểu diễn định kỳ cho Câu lạc bộ, tổ chức sinh hoạt
luyện tập, chuyên đề, hội thảo, giới thiệu tác phẩm tại Cung văn hóa thiếu nhi
thành phố Hải Phòng là cần thiết. Ở những Câu lạc bộ sở thích trên cơ sở
nghề nghiệp, có lực lượng chuyên môn tập trung cao, đều có nhu cầu cao về
tăng số lượng buổi biểu diễn và việc sinh hoạt luyện tập.Vì vậy, có thể khẳng
định được thế mạnh về phương pháp, điều kiện đầu tư tốt nhất để phát huy
tiềm lực các Câu lạc bộ này. Ở các Câu lạc bộ không mang tính chất nghề
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nghiệp, nhu cầu tăng số buổi sinh hoạt luyện tập là cao hơn. Một số Câu lạc
bộ lại có nhu cầu tăng về số lượng buổi sinh hoạt chuyên đề.
Đáp ứng và định hướng nhu cầu hoạt động của các Câu lạc bộ là một
vấn đề quan trọng. Trong thực tế và theo điều tra, chúng ta nhận thấy nhu cầu
tăng số buổi biểu diễn, giao lưu, sinh hoạt, luyện tập, chuyên đề đều khá cao.
Để kích thích và đáp ứng nhu cầu, tạo điều kiện cho Câu lạc bộ nâng cao chất
lượng, xây dựng phong phú về loại hình, phát triển về thể lọai hoạt động thì rõ
ràng việc đầu tư trang bị thêm về trang thiết bị cơ sở vật chất, kinh phí hoạt
động, tăng số lượng phòng ốc sinh hoạt, luyện tập, tăng cường thêm sân khấu
biểu diễn, giao lưu, thể nghiệm là công việc cấp bách và cần thiết. Tất nhiên
đây là kế hoạch lâu dài, nhưng sự cần thiết phải được các cấp chức năng
khẳng định và ủng hộ. Trong thực tế tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật tại
thành phố Hải Phòng, chúng ta nhận thấy các Cung văn hóa - Trung tâm văn
hóa - Nhà văn hóa cấp Thành phố cũng đã có những đợt điều tra xã hội học
toàn diện, đã và đang quy hoạch về xây dựng cơ bản, kinh phí, nhân sự cùng
những chiến lược phát triển riêng của mình.
Để đáp ứng nhu cầu tăng số buổi biểu diễn, giao lưu, sinh hoạt, luyện
tập, chuyên đề… của các Câu lạc bộ có thể không tăng số buổi mà có thể sắp
xếp, kéo dài hợp lý thời gian từng buổi, đầu tư trang thiết bị, điều kiện, làm
cho nội dung sinh hoạt, luyện tập, hoạt động nhanh gọn, nâng cao chất lượng
của thời gian hoạt động.
Với nhu cầu tăng số buổi biểu diễn của các Câu lạc bộ với định hướng
của Cung Văn hóa thiếu nhi Hài Phòng về việc nâng cao chất lượng từng buổi
biểu diễn. Cùng với thực tế trước mắt của Cung văn hóa thiếu nhi thành phố
Hải Phòng, chúng ta có thể sắp xếp: Tăng thời gian biểu diễn định kỳ tối thứ
Bảy và Sáng chủ nhật hàng tuần. Tăng cường số lượng kết hợp của nhiều Câu
lạc bộ trong một chương trình.
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Bên cạnh đó, hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng là món ăn tinh
thần không thể thiếu trong đời sống văn hóa cơ sở, nâng cao đời sống của
người dân đi lên mọi mặt. Vì vậy, để có thể phát huy khả năng sáng tạo của
cộng đồng, có lẽ cần hơn nữa những phương thức mới trong tổ chức hoạt
động, trong đó tập trung vào một số giải pháp cụ thể sau:
- Sử dụng phương pháp thăm dò, tìm hiểu nhu cầu, khảo sát ý kiến để
nắm bắt những đặc điểm của người dân về độ tuổi, giới tính, trình độ học vấn,
nghề nghiệp, quan điểm, thái độ, sở thích, thị hiếu… đối với các hoạt động
văn hóa văn nghệ để đáp ứng kịp thời và chính xác nhu cầu của nhân dân.
- Kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động biểu diễn nghệ thuật và tuyên truyền,
xây dựng các chương trình gắn chặt với mục tiêu và nội dung tuyên truyền,
phát huy ưu thế và cách biểu hiện đặc trưng văn hóa vùng, miền để chuyển tải
sinh động, nhẹ nhàng đến quần chúng
- Xây dựng các chương trình tổng hợp, tạo ra những “sân chơi” cho
từng nhóm quần chúng, trong đó biết kết hợp sinh động các loại hình văn hóa,
văn học, nghệ thuật phù hợp vơi sở thích, tâm lý của từng loại đối tượng, đưa
họ trở thành người làm chủ, người trong cuộc, trực tiếp tham gia sân chơi,
không còn là người tiếp nhận thụ động, ngoài cuộc.
- Nâng cao chất lượng khán giả thông qua hoạt động giáo dục về nghệ
thuật, cung cấp những hiểu biết và kỹ năng cơ bản làm nền tảng cho năng lực
cảm thụ nghệ thuật ở công chúng. Tuy nhiên, đây không phải là một quá trình
dễ dàng, phát huy hiệu quả sau một thời gian lâu dài, khó đo đếm một cách
trực tiếp và chính xác. Nhưng về cơ bản đây là giải pháp hết sức quan trọng
hình thành ý thức trong nhân dân việc tham gia các hoạt động cộng đồng.
- Nâng cao khả năng tiếp cận thông tin cho nhân dân khi tổ chức các
hoạt động văn hóa văn nghệ tại các địa phương, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa,
miền núi; trong đó chú trọng công tác phối hợp giữa đơn vị tổ chức và địa
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phương trong công tác quảng bá, nội dung tuyên truyền để thu hút nhân dân
tham gia.
- Quan tâm đầu tư kinh phí hợp lý, chú trọng nhân tố con người trong tổ
chức các hoạt động văn hóa văn nghệ. Hàng năm, Cung Văn hóa thiếu nhi Hải
Phòng có chức năng tổng kết thực tiễn hoạt động văn hóa văn nghệ nhằm nâng cao
chất lượng hoạt động.
Để tạo được sự kết hợp trên, có nhiều đòi hỏi đối với người làm công
tác tư tưởng. Trước hết là sự am hiểu tường tận từng lĩnh vực trong cả sự
thống nhất và tính đặc thù của chúng để từ đó hướng tới mục tiêu là giáo dục,
xây đắp con người. Trong tổ chức, đòi hỏi khả năng phối hợp nhịp nhàng, đó
là con đường phát huy sức mạnh tổng hợp của các thành phần trong hoạt động
văn hóa văn nghệ hiện nay.
Hoạt động văn hóa - văn nghệ không chỉ là định hướng chính trị cơ bản
trong công tác văn hóa - văn nghệ trước cuộc đấu tranh tư tưởng - văn hóa
đang diễn ra ngày càng gay gắt và phức tạp hiện nay, mà còn là một nhu cầu
của chính văn hóa để tạo ra được các giá trị văn hóa theo đúng vai trò và chức
năng nó đảm nhận trước xã hội. Để giải quyết tình trạng “khủng hoảng khán
giả”, phát huy hiệu quả “công cụ” tuyên truyền trên đối với hoạt động chuyên
môn của ngành, góp phần cổ vũ khí thế chính trị, tạo không khí vui tươi, phấn
khởi, các Trung tâm Văn hóa, Nhà Văn hóa, các đơn vị chức năng cần nghiên
cứu và triển khai một cách sáng tạo hoạt động này để từng bước đưa văn hóa
thấm sâu vào mọi mặt của đời sống xã hội, là động lực to lớn góp phần thực
hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa
phương và cả nước.
3.2.5. Xây dựng thương hiệu cho các câu lạc bộ và Cung văn hóa thiếu nhi
Hải Phòng
Ngày nay, trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là lĩnh vực
kinh doanh, việc xây dựng và tạo thương hiệu thu hút sự quan tâm của nhiều
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thành phần, nhiều đối tượng đối với sản phẩm của mình là công việc được ưu
tiên hàng đầu, bên cạnh việc tạo ra sản phẩm chất lượng. Có thể nói,
marketing vừa là một chức năng hoạt động, vừa là một quy trình quản lý mà ở
đó nhằm đạt được mục đích của mình với mong muốn thỏa mãn những nhu
cầu. Ở lĩnh vực hoạt động văn hóa, marketing cũng có chức năng và vai trò
không kém phần quan trọng như trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Sản
phẩm văn hóa phải mang tính nghệ thuật cao, lại vừa đáp ứng nhu cầu tinh
thần cho công chúng, vì vậy chất lượng nghệ thuật và thương hiệu của
chương trình cần biết đến qua công tác marketing. Đẩy mạnh công tác
marketing trong hoạt động văn hóa nghệ thuật cũng nhằm vào việc thúc đẩy
các hoạt động văn hóa phát triển. Đối tượng chủ yếu để thu hút đến với các
chương trình văn hóa nghệ thuật cũng vô cùng quan trọng. Vậy công tác
marketing cần có những chiến lược lâu dài và cụ thể. Thâm nhập vào thị
trường tìm hiểu và phát triển thị trường, phát triển sản phẩm và đa dạng hóa
các sản phẩm văn hóa nghệ thuật. Đây là những chiến lược marketing quan
trọng cho các sản phẩm nghệ thuật. Các sản phẩm ra đời luôn phải mang chất
lượng cao, hấp dẫn và đáp ứng đúng nhu cầu và thị hiếu của công chúng.
- Nghiên cứu thị trường:
Lượng công chúng đến với một hoạt động văn hóa nghệ thuật nào cũng cần
có sự điều tra, nghiên cứu từ các tổ chức hoạt động đó. Hoạt động Câu lạc bộ là
nơi để các thành viên giao lưu trao đổi những thông tin, địa chỉ, e-mail…Đây là
lực lượng nòng cốt trong các hoạt động giao lưu, biểu diễn nghệ thuật, họ
cũng là những tình nguyện viên khi cần để tổ chức thực hiện các chương
trình. Hội viên Câu lạc bộ với những mối quan hệ thân thiết từ người thân,
bạn bè, đồng nghiệp… đây là đội ngũ cộng tác viên hết sức quan trọng.
Qua hội viên, cộng tác viên từ các Câu lạc bộ, chúng ta có một lực
lượng để tuyên truyền hoạt động, quảng bá nội dung các chương trình và kêu
gọi tài trợ. Đồng thời cũng từ lực lượng này chúng ta mở ra các cuộc điều tra
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xã hội học về sở thích, nhu cầu, thị hiếu nội dung của các chương trình. Hiểu
được những nhu cầu trên chúng ta mới xây dựng nội dung phù hợp, thu hút
công chúng đến với các hoạt động phi lợi nhuận hoặc hoạt động có nguồn thu
cho đơn vị.
Với phương pháp điều tra xã hội học, chúng ta tiếp nhận nhiều thông
tin qua bảng hỏi, những nhu cầu mang tính chất cá nhân và tổng hợp thành
những đặc điểm của từng đối tượng cơ bản. Từ đó, hình thành ý tưởng phát
triển thị trường tạo nguồn thu cho hoạt động của đơn vị.
- Phát triển thị trường và đa dạng hóa sản phẩm:
Để duy trì hoạt động và có nguồn thu, Câu lạc bộ phải có quy trình phát
triển như một đơn vị biểu diễn nghệ thuật độc lập dưới sự tổ chức và quản lý
của đơn vị chủ quản.
Để phát triển thị trường và sản phẩm, sau khi đã tìm hiểu nhu cầu thực
sự của công chúng. Các chương trình văn hóa nghệ thuật, nội dung biểu
diễn… cần được đầu tư phù hợp với nhu cầu, chất lượng cao. Tăng cường
quảng bá hình ảnh của đơn vị và xây dựng các chương trình có thương hiệu
qua truyền hình hoặc PR hình ảnh chương trình trong cộng đồng. Đổi mới làm
cho phong phú nội dung lẫn hình thức thể hiện qua các phương tiện công nghệ
thông tin, hình ảnh tạo sự chú ý của công chúng đối với hoạt động của mình.
Cơ sở vật chất, trang thiết bị âm thanh ánh sáng, sân khấu, đồ dùng học
tập phải luôn được đầu tư phù hợp với chương trình mang tính sự kiện lớn,
bắt mắt dễ gây cái nhìn thích thú đối với hoạt động. Để phát triển thị trường
và sản phẩm không thể không đầu tư vào những hình thức mang tính công
nghệ cao, phù hợp với từng nội dung hoạt động hoặc các chương trình.
Nội dung mới lạ luôn là tâm điểm cho sự chú ý của công chúng. Một
chương trình biểu diễn nghệ thuật, một tiết mục mới thường có nhiều sự quan
tâm của các phương tiện thông tin, báo đài hơn là một chương trình đã diễn
ra. Sự xuất hiện của chương trình mới thành công hay không phụ thuộc rất
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nhiều vào đơn vị tổ chức có làm tốt hoạt động tuyên truyền, quảng cáo, PR
chương trình.
Trên cơ sở quản lý hoạt động Câu lạc bộ của đơn vị tổ chức hoạt động
văn hóa như Cung văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng, qua những nghiên
cứu về quản lý hoạt động Câu lạc bộ người nghiên cứu xin đề xuất những giải
pháp để ngày càng hoàn thiện hơn công tác quản lý Cung văn hóa thiếu nhi
thành phố Hải Phòng hiện nay.
Thời gian qua hoạt động Câu lạc bộ tại Cung văn hóa thiếu nhi thành
phố Hải Phòng vẫn được xem là một trong những sinh hoạt chưa được quan
tâm chính đáng. Ngoài những Câu lạc bộ được Cung văn hóa thiếu nhi xây
dựng và tổ chức có quy mô và được quan tâm sâu, còn nhiều Câu lạc bộ tại
đây chưa được quan tâm và đầu tư đúng mức vì tính chất và vai trò quan trọng
của hoạt động này. Do tính chất tự phát và hoạt động theo sở thích của sinh hoạt
Câu lạc bộ nên Cung văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng cần phải có những
quy chế tổ chức hoạt động phù hợp để phát triển hoạt động này. Hạn chế nảy
sinh những hoạt động mang tính tiêu cực và vì mục đích riêng.
Để hoạt động Câu lạc bộ phát triển tốt cần có chế độ thù lao đãi ngộ
cho các cộng tác viên lâu năm, khuyến khích họ cùng với cán bộ phụ trách
nâng cao vai trò trách nhiệm của việc tổ chức và quản lý hội viên.
Có chế độ chính thức cho những nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ, giáo viên được
nhà nước tặng thưởng danh hiệu… để họ gắn bó lâu dài với hoạt động Câu lạc
bộ. Thúc đẩy hoạt động này phát triển cùng với sự cố vấn của nhiều nhà
nghiên cứu và các nhà quản lý có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức và quản lý
hoạt động văn hóa nghệ thuật, cụ thể là hoạt động Câu lạc bộ.
Đẩy mạnh việc xây dựng lực lượng kế thừa cho hoạt động Câu lạc bộ,
nhằm duy trì và đưa sinh hoạt Câu lạc bộ tiến triển tốt. Giao trách nhiệm về
việc tự chủ trong hoạt động cho Câu lạc bộ, xây dựng kế hoạch chương trình
cụ thể và lâu dài.
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Một số giải pháp trên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Câu lạc
bộ tại Cung văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng. Việc thực hiện các giải
pháp còn liên quan và phụ thuộc vào những yếu tố như nguồn tài chánh, ý
tưởng sáng tạo trong hoạt động của đơn vị, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo
đối với hoạt động Câu lạc bộ vốn được xem là điểm son trong hoạt động các
đơn vị hoạt động văn hóa.
Tiểu kết
Từ những quan điểm chỉ đạo, định hướng của Đảng về quá trình xây
dựng và phát triển văn hóa của đất nước ta trong thời kỳ mới. Xem văn hóa là
mục tiêu, là động lực cho việc phát triển kinh tế xã hội. Và mới đây, với quan
điểm đặt phát triển văn hóa ngang với phát triển kinh tế và xã hội, thì chúng ta
nhận thấy rằng văn hóa có vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng và
phát triển đất nước.
Trước bối cảnh trong nước và quốc tế có những biến chuyển sâu sắc về
kinh tế và xã hội. Những bất ổn về chính trị, quan điểm lập trường của chúng
ta trước tình hình trên là xây dựng đất nước theo hướng hòa bình, thịnh vượng
và phát triển bền vững. Vì vậy, văn hóa xã hội có vai trò hết sức quan trọng
trong việc xây dựng đời sống tinh thần cho nhân dân và giáo dục người dân
về tinh thần yêu nước, yêu quê hương. Qua các hoạt động văn hóa nghệ thuật
sẽ khơi dậy tinh thần yêu hòa bình, chuộng công lý, đưa đến người dân trực
tiếp những món ăn tinh thần, góp phần ổn định xã hội.
Cung văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng với đối tượng phục vụ của
mình là Công nhân viên chức lao động. Vì vậy, trong tổ chức hoạt động văn hóa,
Cung văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng đã vận dụng những thành tựu từ
thực tiễn và nguồn lực của xã hội. Câu lạc bộ tổ chức thực hiện làm kinh tế trong
văn hóa, giao lưu và hội nhập quốc tế, vận dụng khoa học công nghệ, công nghiệp
văn hóa… vào công tác tổ chức của mình. Từ đó, tác giả luận văn đã có những đề
xuất tổ chức và quản lý hoạt động Cung văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng
trong tình hình mới. Với mong muốn qua việc nghiên cứu và đề xuất những giải
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pháp trong việc vận dụng các nguồn lực xã hội để tổ chức và quản lý tốt hoạt động
Câu lạc bộ tại Cung văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng.
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KẾT LUẬN
Hoạt động Câu lạc bộ là một hoạt động luôn tồn tại và phát triển, trên
thực tế nó xuất hiện từ rất lâu trong đời sống xã hội. Hoạt động Câu lạc bộ
ngày càng mở rộng trên các lĩnh vực, nó là hoạt động chủ yếu hiện nay ở các
Cung văn hóa, Trung tâm văn hóa, Nhà văn hóa từ trung ương đến địa phương.
Thành phố Hải Phòng là trung tâm văn hóa có sự phát triển mạnh các
loại hình hoạt động Câu lạc bộ. Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng được xem
là một trong những đơn vị có hoạt động Câu lạc bộ điển hình trong các đơn vị
hoạt động văn hóa nghệ thuật tại Thành phố Hải Phòng.
Tại Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng, đã tổ chức nhiều Câu lạc bộ
với các loại hình khác nhau. Các hoạt động Câu lạc bộ tại đây đã có sự tác
động mạnh mẽ đến các sự kiện văn hóa nghệ thuật tại Thành phố Hải Phòng.
Các chương trình do các Câu lạc bộ tại Cung Văn hóa thiếu nhi Hải
Phòng tổ chức đã có sự tác động đến các em thiếu nhi, Công nhân viên chức
và người lao động thành phố. Các chương trình đã đi sâu phục vụ đời sống
tinh thần, đồng thời phát huy tính năng động, sáng tạo của các thành viên
trong Câu lạc bộ tại Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng trong việc tổ chức các
sự kiện văn hóa lớn mang tính chuyên nghiệp và giao lưu quốc tế.
Cung văn hóa thiếu nhi Thành phố Hải Phòng trong việc tổ chức và xây
dựng hoạt động Câu lạc bộ đã có sự chú trọng về nội dung và hình thức. Tạo
sự phong phú đa dạng của hoạt động Câu lạc bộ trong nhiều thời điểm khác
nhau. Nó là nơi để người đến tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ được tiếp nhận
không gian văn hóa giáo dục và hoàn thiện hơn nhân cách. Các Câu lạc bộ
cũng đã góp phần rất lớn cho hoạt động mang tính chiến lược lâu dài tại Cung
Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng trong việc thu hút các nguồn lực xã hội. Tăng
cường thực hiện nhiều chương trình phục vụ cho các em thiếu nhi.
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Thiếu nhiều điều kiện trong việc tổ chức hoạt động của mình, do cơ sở
vật chất quá cũ kỹ xuống cấp trầm trọng, nhưng Cung Văn hóa thiếu nhi Hải
Phòng đã có sự gắn bó đoàn kết của tập thể cán bộ, viên chức, sự nhiệt tình
ủng hộ của các chuyên viên văn hóa, giới văn nghệ sĩ và các cộng tác
viên.Các Câu lạc bộ tại Cung văn hóa thiếu nhi luôn được đánh giá là có
những nét mới trong hoạt động của mình. Các chương trình do Câu lạc bộ tổ
chức đã nhận được sự cố vấn của các nhà nghiên cứu văn hóa, các chuyên
viên, cả các phương tiện truyền thông hỗ trợ như các báo, đài địa phương và
trung ương.
Tuy nhiên, để hoạt động Câu lạc bộ ngày càng phát triển, Cung văn hóa
thiếu nhi thành phố cần khắc phục những hạn chế về cơ sở vất chất, tăng
cường nguồn lực để tổ chức hoạt động Câu lạc bộ tốt hơn nữa, khẳng định vị
trí của một Cung văn hóa trong tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật tại
Thành phố Hải Phòng.
Nguồn kinh phí và nguồn nhân lực luôn là vấn đề đặt ra cho các đơn vị
hoạt động văn hóa, không chỉ riêng Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng mà
hầu hết các đơn vị hoạt động văn hóa hiện nay. Qua những kết quả đúc kết
được trong hoạt động Câu lạc bộ tại Cung văn hóa thiếu nhi, chúng tôi nhận
thấy cần quan tâm hơn nữa trong cách thức tổ chức và quản lý Câu lạc bộ
nhằm phát triển mạnh hơn hoạt động này. Đó là đẩy mạnh hơn về quảng cáo,
tuyên truyền hoạt động Câu lạc bộ để thu hút thêm nhiều hội viên đến tham
gia sinh hoạt, tạo sự cộng hưởng lành mạnh trong loại hình sinh hoạt này.
Kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế đã đem lại sự phong phú, đa dạng
trong các hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ nhu cầu cho người dân thành
phố. Vì vậy việc tổ chức và quản lý các hoạt động Câu lạc bộ cũng cần có
những bước phát triển phù hợp với thời kỳ mới. Trong khuôn khổ của luận
văn thạc sĩ, cùng với hoạt động thực tiễn của bản thân và những kiến thức, tài
liệu, số liệu thu thập được qua chương trình được đào tạo, tác giả luận văn tập
trung vào nghiên cứu các nội dung cơ bản sau:
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Những lý luận cơ bản và tổng quan hoạt động của Cung Văn hóa thiếu
nhi Hải Phòng. Nghiên cứu hệ thống các hoạt động Câu lạc bộ, vai trò, chức
năng và sự cần thiết trong tổ chức hoạt động Câu lạc bộ.
Luận văn đi sâu vào nghiên cứu thực trạng tổ chức và quản lý hoạt
động Câu lạc bộ của Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng. Công tác tổ chức,
nguồn nhân lực, đội ngũ công tác viên trong việc tổ chức và xây dựng hoạt
động Câu lạc bộ. Nghiên cứu những mặt mạnh của các Câu lạc bộ tiêu biểu
trong việc tạo nguồn thu nhập và tổ chức giao lưu văn hóa mang tính quốc tế.
So sánh nội dung hoạt động của các Câu lạc bộ khác trên địa bàn thành phố
để có sự đánh giá khách quan những kết quả đạt được và những hạn chế trong
công tác tổ chức quản lý hoạt động Câu lạc bộ. Từ đó đưa ra những quan
điểm và giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, tổ chức hoạt động Cung Văn
hóa thiếu nhi Hải Phòng.
Luận văn nghiên cứu, vận dụng và tiếp nhận những kiến thức từ
chương trình học và thực tế hoạt động tại Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng
để giải quyết các vấn đề đặt ra của đề tài nghiên cứu.
Tuy nhiên với những hạn chế của tác giả, đề tài không tránh những
khỏi những tồn tại, khiếm khuyết nhất định. Rất mong nhận được sự giúp đỡ
của các thầy cô giáo, đồng nghiệp bạn bè để hoàn chỉnh nội dung và tiếp tục
nghiên cứu vấn đề này sâu và kỹ hơn trong thời gian tới.
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Phụ lục 1
CÂU HỎI PHỎNG VẤN
Phỏng vấn một số hội viên tham gia câu lạc bộ
Người phỏng vấn: Nguyễn Xuân Trí
 Câu hỏi 1: Thưa chị, con chị có đang tham gia câu lạc bộ nào tại Cung
Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng không? Đánh giá của chị về khóa học của con ở đó
như thế nào:
Trả lời: Chị Đoàn An: Hè 2017 mình có cho con trai tham gia học võ tại
Cung văn hóa. Tôi thấy rất thoải mái, môi trường học tự nhiên. Con tôi ham mê
học. Tôi luôn tiếp sức cho cháu học tập tốt hơn và ở đây luôn an toàn, mọi người
đều có ý thức trong việc rèn luyện và học tập các môn ngoại khóa. Hi vọng con
em chúng ta học tập đạt chất lượng và thành tích luôn tốt.
 Câu hỏi 2: Xin chị cho biết đánh giá về Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng
Trả lời:
Chị Mai Nguyễn: sân chơi trẻ trung, đa dạng, đa sắc màu và cực chất
Chị Thái Dương: tôi rất thích nơi này, hè tôi cũng không biết cho con
đi đâu và làm gì trong khoảng thời gian đó, nhờ có cung thiếu nhi con tôi đã
biết về nhảy múa, đánh đàn…tạo nên cho con tôi có những cảm thụ về nghệ
thuật, và vui vẻ hơn.
 Câu hỏi 3: Theo Anh các câu lạc bộ trong cung có cần thay đổi gì không?
Trả lời: Anh Lê Thành Đô: Thành lập các câu lạc bộ phải chọn lọc và
đào tạo đội ngũ hội viên có hiểu biết sâu sắc
Tổ chức giao lưu với các nhóm câu lạc bộ có cùng sở thích để hội viên
được trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng thêm những kiến thức văn hóa xã hội,
khoa học, lịch sử,... để tìm những nội dung mới
 Câu hỏi 4: Xin ông cho biết về các hoạt động hè của cung thiếu nhi
Trả lời: Đạo diễn, NSUT Lê Như Hải- giám đốc Cung Văn hóa thiếu
nhi Hải Phòng: Nhằm mang lại cho các em thiếu nhi một mùa hè sôi nổi, bổ
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ích và thiết thực, ban lãnh đạo Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố Hải Phòng
không ngừng đổi mới phương thức hoạt động với tinh thần “học mà chơi,
chơi mà học”. Các hoạt động ngoài trời, trò chơi vận động, làm việc nhóm
được các em nhỏ hưởng ứng nhiệt tình
Ngay từ tháng 5, Ban chỉ đạo hè các quận, huyện sớm triển khai kế
hoạch hoạt động hè, tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em được học tập, vui chơi,
định hướng cho các em sử dụng thời gian rỗi một cách hợp lý và hữu ích.
Cuối tháng 5, Trung tâm huấn luyện cán bộ và dạy nghề thanh niên (Thành
Đoàn Hải Phòng) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp
hướng dẫn hoạt động hè cho hơn 162 học viên là cán bộ Đoàn, Đội chủ chốt,
tổng phụ trách cấp quận, huyện và Làng trẻ Hoa Phượng. Ngoài các nội dung
múa, hát tập thể, biểu diễn võ thuật, thể dục nhịp điệu của thiếu niên và nhi
đồng, các trò chơi tập thể như mọi năm, nội dung tập huấn năm nay có thêm
một số điểm mới như dạy 6 bài nhảy dân vũ, 8 bài hát mới, 3 bài múa. Ngay
sau khi trở về địa phương, các học viên này triển khai và tập huấn sinh hoạt
hè cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư, tại các trường tiểu học và THCS trên địa
bàn thành phố.
Qua các phương tiện thông tin đại chúng và từ thực tế cuộc sống, thời
gian gần đây, các bậc phụ huynh quan tâm nhiều hơn tới giáo dục kỹ năng
sống cho trẻ em. Cung văn hóa Thiếu nhi thành phố mở lớp năng khiếu bán
trú dành cho học sinh 6 -9 tuổi. Tham gia lớp năng khiếu bán trú, trẻ em được
vui chơi, sinh hoạt như ở nhà; được học ngoại ngữ, luyện viết chữ đẹp, học
nhạc, mỹ thuật, chơi thể thao, học kỹ năng sống như phương pháp tự chăm
sóc bản thân, làm việc nhóm…
Đối với trẻ em nội thành, các trò chơi có tính chất vận động được phần
lớn các em yêu thích. Bên cạnh các môn thể thao như bóng rổ, bóng đá, cầu
lông, nhảy thì bơi lội được nhiều người lựa chọn. Vào hè, các bể bơi quận
Hồng Bàng và Lê Chân đồng loạt mở cửa. Nhiều phụ huynh hồ hởi đưa con
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đi học bơi vì theo họ, bơi lội là bộ môn rèn luyện sức khỏe một cách toàn
diện, rèn cơ bắp dẻo dai, lòng dũng cảm, kỹ năng phòng, chống đuối nước.
Các lớp giáo dục kỹ năng sống nhằm giúp các em được trải nghiệm và
rèn luyện các kỹ năng nhận biết bản thân, giao tiếp, tư duy, quản lý và ứng
phó với cảm xúc. Từ đó, tránh xa những trò chơi vô bổ như game online,
truyện tranh thiếu tính giáo dục…
 Câu hỏi 5: Xin cô cho biết Cung đã làm gì “để tất cả vì tương lai của
trẻ thơ”
Trả lời: Cô Nguyễn Như Anh - CLB MC, Kỹ năng sống:
Với chủ đề “Hè vui khỏe, rèn chăm”, Ban chỉ đạo hè giao cho Cung
Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng làm thường trực, có nhiệm vụ xây dựng kế
hoạch, bảng điểm, tập huấn tiểu giáo viên, thống nhất với các ngành về nội
dung, đánh giá tổng kết hoạt động hè. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc
xây dựng, tổ chức các mô hình hoạt động tại cơ sở, triển khai phong trào “Vì
thành phố văn minh, sạch đẹp”, “Nếp sống văn minh đô thị”; xây dựng các
loại hình môn học, CLB sở thích như CLB người dẫn chương trình nhỏ tuổi,
CLB dân vũ…và giới thiệu lực lượng sinh viên về tham gia sinh hoạt hè tại
địa phương.
Ban chỉ đạo hè thành phố phân công nhiệm vụ các ngành Giáo dục và
Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an thành phố, Y tế, Lao độngThương binh và Xã hội…phối hợp chặt chẽ với Cung Văn hóa thiếu nhi Hải
Phòng triển khai đồng loạt các hoạt động hè. Qua đó thu hút, tập hợp đông
đảo đoàn viên, thanh, thiếu niên và nhi đồng tham gia các hoạt động vì cộng
đồng, giáo dục tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, phát huy vai trò xung
kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng quê hương. Hoạt
động hè đa dạng, phong phú, trang bị cho các em kỹ năng sống, xử lý tình
huống, hội nhập, phát huy tính sáng tạo và được triển khai rộng khắp trên các
địa bàn dân cư.
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Đồng thời, gắn hoạt động ôn tập văn hóa với các hoạt động vui chơi
giải trí lành mạnh, bồi dưỡng năng khiếu, phòng chống các tệ nạn xã hội, tai
nạn thương tích cho trẻ em. Từ đó nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức
Đoàn, Hội, Đội, các tổ chức quần chúng, chính trị xã hội trên địa bàn dân cư
với nhiệm vụ chăm lo thế hệ tương lai của thành phố và đất nước.
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Phụ lục 2
PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN
Dành cho Cán bộ quản lý, giáo viên tại Cung văn hóa thiếu nhi Hải Phòng
Kính thưa đồng chí!
Để có thể giúp chúng tôi thu tập được những thông tin về thực trạng
dạy học các bộ môn tại Cung văn hóa thiếu nhi Hải Phòng hiện nay rất mong
đồng chí trả lời những câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu (x) vào phương
án phù hợp với sự lựa chọn của đồng chí hoặc cho những số liệu đánh giá vào
ô , hoặc viết vào chỗ (...) những ý kiến của mình.
Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ của đồng chí!
Câu 1. Theo đồng chí, vấn đề dạy học các môn năng khiếu tại Cung
văn hóa thiếu nhi Hải Phòng có tầm quan trọng như thế nào? Vì sao?
Rất quan trọng



Quan trọng



Ít quan trọng



Không quan trọng 

Vì sao?
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Câu 2. Theo đồng chí, thực trạng sinh hoạt các CLB tại Cung văn hóa
thiếu nhi Hải Phòng hiện nay như thế nào? Vì sao?
Rất tốt 

Tốt 

Chưa tốt 

Kém 

Vì sao?
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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Phụ lục 3
DANH SÁCH CÁC CLB
SỐ

SĨ SỐ

GHI

LỚP

(TB/LỚP)

CHÚ

Hoàng Ngọc Anh

2

15

Múa

Đinh Thúy Hậu

1

30

34

Múa

Nông Thị Thu Hiền

2

30

35

Ca

Phạm Bích Thủy

3

20

36

Ca

Nguyễn Ngọc Anh

2

15

37

Dẫn chương trình

Nguyễn Như Anh

7

15

38

Dẫn chương trình

Trung tâm Iliving

5

15

39

Aerobic

Đặng Ngọc Châu

4

20

40

Aerobic

Nguyễn Phương Thanh

4

20

41

Dancesport

Vi Mạnh Cường

2

30

42

Dancesport

Vũ Thị Thu Hà

4

30

43

Dancesport

Vũ Xuân Trường

6

30

44

Organ

Nguyễn Thị Nhung

3

4

45

Organ

Phạm Quốc Việt

2

4

46

Organ

Lưu Minh Hường

2

4

47

Organ

Bùi Thị Thu

2

4

48

Organ

Vũ Thị Thu

2

4

49

Organ

Ngô Thị Ngọc Hòa

2

4

50

Mỹ thuật

Nguyễn Đức Cảnh

2

20

51

Mỹ thuật

Phạm Thị Thu Thủy

2

20

52

Mỹ thuật

Nguyễn Thị Huyền

4

20

53

Cờ vua

Nguyễn Bá Hùng

4

15

54

Cờ vua

Nguyễn Thị Hạnh

3

15

TT

CÂU LẠC BỘ

32

Kèn nghi thức đội

33

GIÁO VIÊN
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55

Karate

Nguyễn Toàn Thắng

4

30

56

Thiếu lâm

Nguyễn Xuân Dũng

2

15

57

Vovinam

Đỗ Hữu Tân

2

20

58

Taekwondo

Nguyễn Thành Trung

2

20

59

Bóng bàn

Vũ Thị Hà

3

5

60

Judo

Trần Thị Yến

2

10

61

Bóng rổ

Nguyễn Thị Tuyên

2

20

62

Bóng rổ

Nguyễn Trung Phương

2

20
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Phụ lục 4
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA
CUNG VĂN HÓA THIẾU NHI HẢI PHÒNG

4.1. Một tiết mục dự thi tại Hội thi Cây đàn tuổi thơ 2017
[Nguồn: Hải Hậu chụp tháng 9/2017]

4.2. Trao giải Hội thi Cây đàn tuổi thơ 2017
[Nguồn: Hải Hậu chụp tháng 9/2017]
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4.3. Hoạt động câu lạc bộ võ, người cung cấp
[Nguồn: Chị Đoàn An chụp năm 2017]

4.4. Hoạt động câu lạc bộ bóng rổ,
[Nguồn: Chị Đoàn An chụp năm 2017]
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4. 5. Hoạt động câu lạc bộ võ, người cung cấp:
[Nguồn: Chị Đoàn An chụp năm 2017]

4.6. Cung văn hoá thiếu nhi hải Phòng (Khu nhà cũ)
[Nguồn: PGĐ Tạ Quang Thanh chụp năm 2017]
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4.7. Cung văn hoá thiếu nhi Hải Phòng (Khu nhà cũ)
[Nguồn: PGĐ Tạ Quang Thanh chụp năm 2017]

4.8. Khánh thành Khối nhà trung tâm,
Nhà hát Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố
[Nguồn: Ban Tuyên giáo, năm 2017]
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4. 9. Khánh thành Khối nhà trung tâm,
Nhà hát Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố
[Nguồn: Ban Tuyên giáo, năm 2017]

4.10. Chương trình giao lưu đại biểu festival “người thợ trẻ giỏi”
lần thứ IV và làng trẻ hoa phượng Hải phòng
[Nguồn: Ngô Hà chụp năm 2017]
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4.11. Chung kết hội thi sơn ca năm học 2016-2017
[Nguồn: Lê Tú chụp năm 2017]

4.12. Giải thể dục Aerobic và khiêu vũ thể thao thiếu nhi
[Nguồn: Lê Tú chụp năm 2017]
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4.13. Khai mạc hè thiếu nhi 2017
[Nguồn: Mạnh Linh chụp năm 2017]

4.14. Liên hoan khiêu vũ thể thao mở rộng lần thứ 3
[Nguồn: facebook của Cung Văn hóa thiếu nhi, năm 2018]

112

4.15: Liên hoan khiêu vũ thể thao mở rộng lần thứ 3
[Nguồn facebook của Cung Văn hóa thiếu nhi, năm 2018]

4.16. Chung kết hội thi Sơn ca
[Nguồn facebook của Cung Văn hóa thiếu nhi, năm 2018]
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4.17. Chung kết hội thi Sơn ca
[Nguồn facebook của Cung Văn hóa thiếu nhi, năm 2018]
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Phụ lục 5
BẢN ĐỒ ĐỊA GIỚI CUNG VĂN HÓA THIẾU NHI HẢI PHÒNG
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5.1. Bản đồ hiện trạng Cung thiếu nhi Hải Phòng
Nguồn: Phòng quản lý dự án

5.19. Bản đồ map Cung thiếu nhi Hải Phòng
Nguồn: Internet
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Phụ lục 6
NỘI QUY CUNG VĂN HÓA THIẾU NHI HẢI PHÒNG
THÀNH ĐOÀN HẢI PHÒNG
CUNG VĂN HÓA THIẾU NHI TP
* * *

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Hải Phòng, ngày

tháng

năm 2018

NỘI QUY
Hoạt động Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng (Cung VHTN)
Thiếu nhi, phụ huynh, khách liên hệ công tác, cán bộ viên chức, cộng
tác viên Cung Văn hóa thiếu nhi và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động
nghiêm túc thực hiện:
1. Quy định chung
a. Trang phục gọn gàng, phù hợp; tác phong, ứng xử văn hóa. Có ý
thức giữ gìn vệ sinh và cảnh quan môi trường.
b. Không mang chất gây nghiện, chất dễ gây cháy nổ, vũ khí và các vật
dụng có thể sát thương, văn hóa phẩm độc hại vào Cung VHTN.
c. Để xe đúng nơi quy định theo hướng dẫn của nhân viên bảo vệ.
d. Không tự ý vào khu vực làm việc của Cung VHTN.
đ Không đem hoặc thả rông vật nuôi gây nguy hiểm trong phạm vi
Cung VHTN.
e. Bảo quản tài sản cá nhân, tài sản chung. Trường hợp làm hư hỏng,
bôi bẩn các vật dụng chung và công trình sẽ phải bồi thường. Nếu phá hoại,
trộm cắp sẽ bị xử lý theo pháp luật.
g. Có ý thức sử dụng tiết kiệm điện, nước.
2. Đối với thiếu nhi và phụ huynh
2.1. Thiếu nhi:
a. Không leo trèo, chui luồn, quăng ném các loại vật dụng gây nguy
hiểm cho bản thân và người khác.
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b. Không tự ý sử dụng, điều khiển các thiết bị điện, hệ thống phòng
cháy chữa cháy…
c. Không gây ồn, mất trật tự tại các khu vực lớp học, Nhà hát thiếu nhi
và khu vực làm việc… của Cung VHTN.
d. Có ý thức kỷ luật và thực hiện nghiêm các quy định chung tại mục 1.
2.2. Phụ huynh:
a. Liên hệ tư vấn, đăng ký sinh hoạt, học tập cho thiếu nhi tại tổ giáo vụ
(từ 08h00’ - 11h30’ và 14h00’ - 18h00’ các ngày trong tuần, trừ ngày nghỉ
Lễ);
b. Đưa, đón thiếu nhi đúng giờ theo lịch được ghi trong Thẻ Đội viên;
c Nhắc nhở thiếu nhi thực hiện đúng những điều được nêu trong Nội
quy;
d Mọi ý kiến phản ánh trực tiếp với cán bộ, giáo viên hoặc giáo vụ
Cung VHTN để được giải đáp, xử lý kịp thời.
3. Đối với khách đến liên hệ công tác
a. Thời gian: Từ thứ hai đến thứ sáu
- Mùa hè: Từ 07h00’ - 11h30’ và 13h30’ - 17h00’;
- Mùa đông: Từ 07h30’ - 12h00’ và 13h30’ - 17h00’;
b. Đăng ký và thực hiện theo hướng dẫn của nhân viên bảo vệ.
4. Đối với cán bộ viên chức, cộng tác viên
Thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động Cung Văn hóa thiếu nhi,
Quy định các khoa, phòng và quy định chung tại mục 1.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC TT
Đã ký

Tạ Quang Thanh

117
Phụ lục 7
Kế hoạch tuyển sinh năm 2018
THÀNH ĐOÀN HẢI PHÒNG
CUNG VĂN HÓA THIẾU NHI TP
Số:

/KH-CTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Hải Phòng, ngày

tháng

năm 2018

KẾ HOẠCH
Tuyển sinh và tổ chức lớp kỳ II năm 2018
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018 và Qui định về công tác đào
tạo của Cung Văn hóa thiếu nhi Thành phố; Ban Giám đốc xây dựng Kế
hoạch chiêu sinh và mở lớp kỳ II năm 2018 với nội dung cụ thể sau:
I. Đối tượng - Chỉ tiêu
1. Đối tượng
Chiêu sinh tất cả học sinh độ tuổi từ 4 - 16 tuổi có nhu cầu tham gia
học tập, sinh hoạt theo sở thích thuộc các lĩnh vực:
- Nghệ thuật: Thanh nhạc, múa, ghita, piano, violon, organ, nhạc dân
tộc mỹ thuật.
- Thể thao: Aerobic, dancesport, cờ vua, bóng đá, bóng bàn, bóng rổ,
võ: thiếu lâm, karatedo, taekwondo, vovinam, kendo, judo…
- Lớp năng lượng cảm xạ khám phá tiềm năng con người.
- Các bộ môn liên kết: Piano, giáo dục trẻ đặc biệt, toán thông minh,
tiếng Anh trẻ em…
- Các câu lạc bộ: Dẫn chương trình, sân khấu thiếu nhi, ngoại ngữ,
tiếng Anh và kỹ năng mềm, tạo hình bóng nghệ thuật.
- Các lớp theo yêu cầu: Ghita, violon, organ, piano cơ bản và nâng cao
(Dành cho các độ tuổi).
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2. Hình thức học
2.1. Lớp đại trà: Thời gian từ 7h30 - 19h00 các ngày trong tuần
2.2. Lớp yêu cầu
- Giờ học theo thời gian đăng ký của phụ huynh, học sinh.
- Đối với các bộ môn đặc thù cần điều chỉnh giờ, tăng thêm ca học sẽ do
Ban Giám đốc quyết định trên cơ sở đề xuất của tổ giáo vụ.
3. Chỉ tiêu
3.1. Lớp trong định mức
Họ và tên

TT

Chức vụ

Lê Như Hải

2

Tạ Quang Thanh

PGĐ

3

Nguyễn Hữu Toàn

PGĐ

4

Phạm Xuân Hải

5

Nguyễn Đức Cảnh

Phó khoa

Mỹ thuật

10t/tuần

6

Phạm Hồng Thái

Giáo viên

Piano

15t/tuần

7

Phạm T Thu Thủy

Giáo viên

Mỹ thuật

15t/tuần

8

Phạm Văn Tuân

Giáo viên

Bóng đá

15t/tuần

9

Hoàng Thị Huệ

Giáo viên

Piano

15t/tuần

Hướng dẫn

Thanh nhạc

11 Nguyễn Thị Nhung

12

Kĩ năng thuyết trình
trước đám đông
Hát hợp xướng

Trưởng khoa Ghita

viên chính
Hướng dẫn

Piano, Organ

viên chính

Nguyễn Thị Ngọc

Hướng dẫn

Ánh

viên chính

13 Nguyễn Sơn Hà

Kỹ thuật biểu diễn

Số tiết

1

10 Nguyễn Xuân Trí

Giám đốc

Bộ môn

Phụ trách

Múa
Kèn nghi thức đội

2t/tuần
4t/tuần
4t/tuần
5t/tuần

15t/tuần
15t/tuần
15t/tuần
8t/tuần
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3.2 Lớp ngoài định mức
GIÁO VIÊN

SỐ

SĨ SỐ

TT

BỘ MÔN

63

Kèn nghi thức đội

Hoàng Ngọc Anh

2

15

64

Múa

Đinh Thúy Hậu

1

30

65

Múa

Nông Thị Thu Hiền

2

30

66

Ca

Phạm Bích Thủy

3

20

67

Ca

Nguyễn Ngọc Anh

2

15

68

Dẫn chương trình

Nguyễn Như Anh

7

15

69

Dẫn chương trình

Trung tâm Iliving

5

15

70

Aerobic

Đặng Ngọc Châu

4

20

71

Aerobic

Nguyễn Phương Thanh

4

20

72

Dancesport

Vi Mạnh Cường

2

30

73

Dancesport

Vũ Thị Thu Hà

4

30

74

Dancesport

Vũ Xuân Trường

6

30

75

Organ

Nguyễn Thị Nhung

3

4

76

Organ

Phạm Quốc Việt

2

4

77

Organ

Lưu Minh Hường

2

4

78

Organ

Bùi Thị Thu

2

4

79

Organ

Vũ Thị Thu

2

4

80

Organ

Ngô Thị Ngọc Hòa

2

4

81

Mỹ thuật

Nguyễn Đức Cảnh

2

20

82

Mỹ thuật

Phạm Thị Thu Thủy

2

20

83

Mỹ thuật

Nguyễn Thị Huyền

4

20

84

Cờ vua

Nguyễn Bá Hùng

4

15

85

Cờ vua

Nguyễn Thị Hạnh

3

15

LỚP

GHI

(TB/LỚP) CHÚ
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86

Karate

Nguyễn Toàn Thắng

4

30

87

Thiếu lâm

Nguyễn Xuân Dũng

2

15

88

Vovinam

Đỗ Hữu Tân

2

20

89

Taekwondo

Nguyễn Thành Trung

2

20

90

Bóng bàn

Vũ Thị Hà

3

5

91

Judo

Trần Thị Yến

2

10

92

Bóng rổ

Nguyễn Thị Tuyên

2

20

93

Bóng rổ

Nguyễn Trung Phương

2

20

3.3. Các lớp liên kết
T

BỘ MÔN

T

1.

Piano Sunmusic

SỐ

SĨ SỐ

LỚP

TB

Hoàng Thị Huệ

2

7

Nguyễn Thị Nhung

2

7

Nguyễn Huyền Chi

2

7

Bùi Thanh My

2

7

GIÁO VIÊN/ĐƠN VỊ

2.

GD trẻ đặc biệt

Trịnh Thị Nhuấn

2

4

3.

Toán Dekita Nhật Bản

Phùng Thị Ngọc Diệp

5

15

4.

Hành trang vào lớp 1

Nguyễn Thị Kim ANh

1

30

5.

Mẫu giáo

Trường MG Ngôi sao

3

20

6.

CLB tuổi thơ

Trường TH Hai Bà Trưng

2

15

7.

Cấp tiểu học

Trường TH Hai Bà Trưng

16

20

Tiếng Anh và kỹ năng cho

Trung tâm Tessa

trẻ em

Giám đốc: Bùi Thanh Nga

4

15

- Đầu bếp nhí Tiếng Anh

Trung tâm Iliving

- Bán trú năng khiếu hè

Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền

3

15

8.

9.
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3.4. Các câu lạc bộ:
TT

BỘ MÔN

1.

Sân khấu Phượng Hồng

2.

Yoga trẻ em

3.

Yoga thanh niên

4.

Kid Model

5.

Nhạc công nhí

6.

Hợp xướng thiếu nhi

7.

Thiết kế thời trang

PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Khoa Hoạt động - Phương pháp

1 CLB
2 CLB

Đặng Kim Toàn

2 CLB
1

Nguyễn Xuân Trí
Nguyễn Đức Cảnh

1 CLB
1 CLB
1 CLB

3.5. Lớp âm nhạc, thanh nhạc cơ bản và nâng cao; lớp dạy theo yêu cầu
- Lớp Piano, Organ

Giáo viên: Phạm Xuân Hải, Hoàng Thị Huệ,
Phạm Hồng Thái, Bùi Thanh My,
Nguyễn Huyền Chi, Phạm Thị Mỹ Hạnh,
Ngô Ngọc Hòa

- Lớp Ghi ta

Giáo viên: Phạm Xuân Hải

- Lớp Thanh nhạc

Giáo viên: Nguyễn Hữu Toàn, Phạm Bích Thủy,

nâng cao
- Lớp Mỹ thuật

Nguyễn Xuân Trí
Giáo viên: Nguyễn Đức Cảnh

Phương thức thu và sử dụng phí, lệ phí các lớp nâng cao, lớp dạy theo
yêu cầu, câu lạc bộ do tổ giáo vụ tham mưu với Khoa trình Ban Giám đốc
quyết định trên cơ sở quy chế hoạt động của Cung Văn hóa thiếu nhi thành
phố và quy định hoạt động Đào tạo.
II. Chiêu sinh
1. Công tác chuẩn bị
Xây dựng bộ kế hoạch gồm các văn bản sau:
- Kế hoạch Chiêu sinh và tổ chức lớp kỳ II năm 2018.
- Thông báo chiêu sinh kỳ II năm 2018.
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- Họp cộng tác viên triển khai qui định về công tác đào tạo.
- Chuẩn bị cơ sở vật chất cần thiết phục vụ công tác chiêu sinh.
2. Tổ chức lớp
2.1. Bước 1:
Tổng hợp số lượng học sinh và lớp:
- Thông báo giáo viên và cộng tác viên đang giảng dạy tại Cung thiếu
nhi lập danh sách học sinh tiếp tục sinh hoạt kỳ II năm 2018 chuyển giáo vụ.
- Tổng hợp danh sách học sinh phân bổ vào các lớp theo đúng qui định
về công tác đào tạo.
2.2. Bước 2:
- Phân lớp theo đăng ký giờ học của học sinh.
- Lập danh sách các lớp.
- Xây dựng thời khóa biểu kỳ II
2.3. Bước 3:
- Tổng hợp danh sách lớp, thời khóa biểu gửi Ban Giám đốc duyệt.
2.4. Bước 4:
- Chuyển danh sách lớp được duyệt của các bộ môn cho giáo viên, CTV.
- Chuyển thời khóa biểu cho các bộ phận có liên quan
- Mở sổ nhật ký giáo vụ và hệ thống sổ sách theo dõi công tác đào tạo.
2.5. Bước 5:
- Khai giảng: 01/6/2018
- Bế giảng: 31/8/2018
- Các bộ môn giảng dạy theo chương trình được duyệt.
III. Tiến độ thời gian
- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh:

Từ ngày 25-28/4

- Họp giáo viên, cộng tác viên:

Ngày 28/4

- Trình Ban Giám đốc duyệt

Ngày 05/5

- Khảo sát, đề nghị bổ sung cơ sở vật chất: Ngày 10/5
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- Trực tuyển sinh và thu học phí:

Từ ngày 15/5 -15/6

- Tổng hợp danh sách học sinh:

Ngày 27/6

IV. Phân công khoa, phòng:
1. Khoa Đào tạo:
- Xây dựng Kế hoạch tuyển sinh và tổ chức lớp kỳ II năm 2018, họp
cộng tác viên, làm việc với các trường.
- Thông báo tuyển sinh kỳ II năm 2018; Phương án tuyên truyền, quảng
cáo; Phương án liên hệ cơ sở; Phân công cán bộ giáo vụ trực tuyển sinh thường
xuyên; họp cộng tác viên; các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ đào tạo.
- Tăng cường cán bộ trực lãnh đạo, giáo vụ trực tuyển sinh tại cơ quan,
trực công tác giáo vụ theo lịch.
- Phối hợp phòng Hành chính - Tổng hợp khảo sát, tham mưu, đề xuất
phương án sửa chữa, thay mới, mua sắm cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo
- Tham mưu, đề xuất phương án bố trí, sắp xếp phòng học các bộ môn
hợp lý, khoa học, hiệu quả.
- Bố trí cán bộ, giáo viên tăng cường hỗ trợ giảng dạy tại các Nhà thiếu
nhi quận, huyện theo đề xuất của đơn vị và được Ban Giám đốc Cung duyệt.
2. Phòng Hành chính - Tổng hợp:
- Phối hợp với Khoa Đào tạo khảo sát, chuẩn bị phòng buồng, cơ sở vật
chất đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo.
- Phân công cán bộ, nhân viên tổ kế toán tài vụ trực thu học phí theo
quy trình:
+ Phụ huynh, học sinh sau khi nghiên cứu, tham khảo đăng ký lớp học
với cán bộ giáo vụ, nhận giấy xếp lớp.
+ Phụ huynh, học sinh nhận giấy xếp lớp nộp học phí cho tổ tài vụ để
nhận thẻ đội viên và biên lai thu tiền.
+ Lập danh sách học sinh theo biên lai thu tiền để đối chiếu.
- Phương án thu học phí (thu theo kỳ 3 tháng), viết biên lai thu tiền,
tổng hợp danh sách học sinh, phát thẻ cho tổ giáo vụ ghi thông tin.
- Tăng cường công tác vệ sinh phòng học khu A, các phòng âm nhạc,
khu nhà trung tâm, khu vực sân ngoài trời các lớp học võ thuật,
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3. Khoa Hoạt động - Phương pháp
Phân công cán bộ phối hợp trực tư vấn và tuyển sinh các lớp năng
khiếu và Câu lạc bộ sở thích do Khoa phụ trách.
4. Phòng Quản trị - Dịch vụ
- Đảm bảo an toàn trật tự khu vực tuyển sinh và khu vực học tập.
- Trông coi xe cho phụ huynh và học sinh đến đăng ký học tập.
V. Một số qui định chung
Các lớp có sĩ số giảm dưới 50% sỹ số trung bình, tổ trưởng giáo vụ cho
ghép lớp trong cùng bộ môn. Trường hợp giải tán lớp, phụ trách giáo vụ báo
cáo Khoa trình Ban Giám đốc quyết định.
Các lớp có sĩ số tăng trên 150% sỹ số trung bình, tổ trưởng giáo vụ căn
cứ tình hình thực tế cho tách lớp. Trường hợp không thể tách lớp, tổ trưởng
giáo vụ báo cáo khoa trình Ban Giám đốc quyết định.
Đối với các bộ môn có tính chất đặc biệt (liên kết đào tạo, học tập
trung theo khóa,..) các tổ chuyên môn đề xuất, tổ trưởng giáo vụ tham mưu
cho khoa trình Ban Giám đốc quyết định.
Thời gian tổ chức chiêu sinh:
Sáng: Từ 8h30 - 11h00
Chiều: Từ 15h00 - 19h00
Bắt đầu từ ngày 15/5/2018 đến 15/6/2018 tại phòng giáo vụ, Khoa Đào
tao, Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố.
Trên đây là Kế hoạch và phân công nhiệm vụ tuyển sinh, tổ chức lớp
kỳ II năm 2018. Ban Giám đốc đề nghị các Khoa, phòng và cán bộ liên quan
chủ động, nghiêm túc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao để công tác
chiêu sinh đạt kết quả tốt.
Nơi nhận:
- BGĐ (để báo cáo);

GIÁM ĐỐC
Đã ký

- Các KP (để thực hiện);
- Lưu CTN.

Lê Như Hải

